ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
№59
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
10 март 2020 г. – Калоян 1А
София
(9,37 часа)
На заседанието присъстват:
1. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС
2. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС
3. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС
4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС
5. Албена Пискова
6. Валя Гигова
7. Емил Ядков
8. Красимир Краев
9. Лидия Атанасова
10. Милен Ралчев
11. Никола Рангелов
12. Станислав Тонов
13. Стефан Ботев
14. Христо Христов
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет
Резервни членове на ВАС:
1. Валентина Адиркова
2. Валя Иванова
3. Мария Ганева
4. Нели Виодорова (от 11,20 часа)
5.Румен Петков
6. Светлана Проданова
Присъстват още:
Ивайло Данов, председател, София (от 11,05 часа)
Тодор Табаков, по т. Нулева.
Ели Христова, по т. Нулева.
Отсъства:
Веселка Коева
Дневен ред:
1. Разглеждане на жалби по проведените избори за органи в АК - София и АК - Русе.
Докладват: Председателят на ВадвС, Зам.-председателят на ВадвС Атанас Стоянов,
Комисията по изборите в САК.
2. Анализ на проведеното на 22.02.2020 г. Общо събрание на адвокатите от страната.
Докладва: Председателят на ВадвС.
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, имаме необходимия кворум.
Откривам днешното заседание.
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Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2377а
Включва като нулева точка в дневния ред доклад на колегата Емил Ядков относно
проект за доклад на министъра на финансите по въпроса за присъединяването на Република
България към ОИСР и предстоящото заседание на Инвестиционния комитет на ОИСР на
18.03.2020 г. в Париж.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2378
Във връзка с процеса на присъединяване на Република България към Кодексите на
ОИСР за либерализация на движенията на капитали и на текущите невидими операции и
Проекта за решение на Министерския съвет за одобряване на националната позиция и списък
с резерви на Република България във връзка с присъединяването към Кодекса за
либерализация на движенията на капитали и на текущите невидими операции на ОИСР
Висшият адвокатски съвет счита, че по отношение на чуждестранните адвокати извън тези от
ЕС/ЕИП и Швейцария да се поддържа тезата за отпадане на принципа на реципроцитета,
съдържащ се в чл. 10 от Закона за адвокатурата при приемането на минимално определени
условия, за да могат да упражняват адвокатска професия в Република България както следва:
- да владеят български език;
- да са положили изпит по българско право, организиран от Висшия адвокатски съвет;
- да имат 5 години юридически стаж;
- да имат сключени застрахователни договори с покритие за България;
- да бъдат вписани в нарочен регистър, воден от Висшия адвокатски съвет;
- да има резерва за адвокатските дружества за националност и постоянно
местожителство в ЕС/ЕИП и Швейцария за участие в български адвокатски фирми,
независимо дали са създадени като адвокатски дружества или адвокатски сдружения.
Предоставя мандат на адвокат Ели Христова и адвокат Тодор Табаков като
представители на Висшия адвокатски съвет, които ще участват в делегацията на българската
държава за среща с Инвестиционния комитет на ОИСР, която ще се проведе в Париж на
18.03.2020 г., да отстояват посочените по-горе условия за упражняване на адвокатската
професия в Република България от адвокати от други страни извън Европейския съюз,
ЕС/ЕИП и Швейцария.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2379
Да бъде направено искане от Висшия адвокатски съвет на основание чл. 125 от Закона за
съдебната власт за допълване предмета на тълкувателно дело №2/2020 г. на Общото събрание
на Гражданска и Търговска колегия на ВКС с въпроса: „При направено възражение за
прихващане/съдебна компенсация/ от кой момент се считат погасени двете насрещни вземания,
когато едното от тях или и двете са спорни/неликвидни, респективно от кой момент поражда
действие съдебното възражение за прихващане?“ поради противоречива съдебна практика по
някои въпроси относно възражението за прихващане.
Ако Върховният касационен съд не допусне да бъде допълнен предметът на образуваното
тълкувателно дело №2/2020 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на
ВКС, то да бъде образувано ново тълкувателно дело по поставения по-горе въпрос.
***
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Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 5 "против" и 1 "въздържал се" прие
Решение №2380
Прекратява дискусията по доклада по жалбите срещу решенията на Избирателната
комисия при Софийската адвокатска колегия, с което се обявяват избрани членовете на
органите на колегията, при проведения на 2.02.2020 г. допълнителен избор.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 5 "против" и без "въздържали се" прие
Решение №2381
Приема доклада на адвокат Валя Иванова и адвокат Светлана Проданова относно
жалбите срещу решенията на Избирателната комисия на САК във връзка с проведения на
2.02.2020 г. допълнителен избор за органи на САК.
***
Преписка вх.№447/12.02.2020 г., по жалба на адвокат Емил Григоров Николов, срещ у
Решение №88 – за избор на членове.
……….
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2382
Прекратява производството по преписка вх.№447/12.02.2020 г. на Висшия адвокатски
съвет, образувана по жалбата на адвокат Емил Григоров Николов от Софийската адвокатска
колегия срещу Решение №88/3.02.2020 г. на Избирателната комисия на Софийската адвокатска
колегия относно избора на членове на Софийския адвокатски съвет.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и с 2 гласа "въздържали се"
прие
Решение №2383
Да бъдат изпратени материалите по жалба вх.№447/12.02.2020 г. на Висшия адвокатски
съвет заедно с жалба вх.№576/25.02.2020 г. на Висшия адвокатски съвет, двете изхождащи от
жалбоподател адвокат Емил Григоров Николов, с личен №1300073010 на Софийска районна
прокуратура с оглед наличие на данни за извършено документно престъпление.
***
Преписка вх.№449, образувана по жалба на Пламен Йорданов Ангелов, кандидат за
председател на Дисциплинарния съд.
………..
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 6 "против" и без "въздържали се" прие
Решение №2384
Обявява за незаконосъобразен избора на председател на Дисциплинарния съд при
Софийската адвокатска колегия по жалбата на Пламен Йорданов Ангелов.
Отменя решение №90/3.02.2020 г. на Избирателната комисия на Софийската адвокатска
колегия относно избора на председател на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска
колегия, по мотивите, заложени в доклада, приет с решение №2381, касаещи конкретната
жалба.
Указва на Адвокатският съвет – София да организира и проведе нов избор на
председател на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия на основание чл. 109
от Закона за адвокатурата.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок
от днес за председателя на Висшия контролен съвет и от съобщението за жалбоподателя и за
заинтересуваните лица.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 4 гласа "против" и без "въздържали се" прие
Решение №2385
Обявява за незаконосъобразен изборът на членове на Контролния съвет на Софийската
адвокатска колегия.
Отменя Решение №89/3.02.2020 г. на Избирателната комисия на Софийската адвокатска
колегия относно избора на членове на Контролния съвет на Софийската адвокатска колегия по
жалбата на Пейчо Йорданов Пейчев по съображенията, изложени в доклада, приет с решение
№2381, касаещи конкретната жалба.
Указва на Адвокатския съвет – София да организира провеждането на нов избор за
членове на Контролния съвет на Софийската адвокатска колегия на основание чл. 109 от
Закона за адвокатурата.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от
съобщение за жалбоподателя и за заинтересуваните лица, а за председателя на Висшия
контролен съвет от днес.
***
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 6 гласа "против" и без "въздържали се" прие
Решение №2386
Обявява за незаконосъобразен избора на председател на Адвокатския съвет – на
Софийската адвокатска колегия.
Отменя решение на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия
№87/3.02.2020 г. относно избора на председател на Софийския адвокатски съвет по жалбата на
адвокат Александър Димитров Машев, по съображения, изложени в доклада, приет с решение
№2381 и касаещи конкретната жалба.
Указва на Адвокатския съвет – София да организира провеждането на нов избор на
основание чл. 109 от Закона за адвокатурата за председател на Адвокатския съвет на
Софийската адвокатска колегия.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от
днес за Висшия контролен съвет и от съобщението за жалбоподателя и заинтересуваното лице.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 5 гласа "против" и без "въздържали се" прие
Решение №2387
Обявява за незаконосъобразен избора за членове на Софийския адвокатски съвет.
Отменя решението на Избирателната комисия при Софийската адвокатска колегия за
избор на членове на Софийския адвокатски съвет №88/3.02.2020 г. по жалбата на адвокат
Александър Димитров Машев, по съображения, изложени в доклада, приет с решение №2381 и
касаещи конкретната жалба.
Указва на Софийския адвокатски съвет да организира провеждането на нов избор за
членове на Софийския адвокатски съвет на основание чл. 109 от Закона за адвокатурата.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес за Висшия контролен съвет и
от съобщението за жалбоподателя и избраните членове на Съвета, чийто избор се касира.
***
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Висшият адвокатски съвет с "да" гласа "за", 5 гласа "против" и без "въздържали се"
прие
Решение №2388
избора за членове

Обявява за незаконосъобразен
на Дисциплинарния съд при
Софийската адвокатска колегия.
Отменя решението на Избирателната комисия при Софийската адвокатска колегия
№91/3.02.2020 г. за избор на членове на Дисциплинарния съд на Софийската адвокатска
колегия по жалбата на Никола Николов Касабов по съображения, изложени в доклада, приет с
решение №2381 и касаещи конкретната жалба.
Указва на Софийския адвокатски съвет да организира провеждането на нов избор на
членове на Дисциплинарния съд на Софийската адвокатска колегия на основание чл. 109 от
Закона за адвокатурата.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес за Висшия контролен съвет и
от съобщението до жалбоподателя и заинтересуваните лица, чийто избор се касира.
***
Преписка вх.№466/13.02.2020 г. от Светослав Стефанов Михов - адвокат от АК – Русе.
…………
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без „против” и 1 „въздържал се” прие
Решение №2389
Оставя без уважение жалба вх. №466/13.02.2020 г. от адвокат Светослав Стефанов Михов
от Адвокатска колегия – Русе против Решение на Избирателната комисия от 2.02.2020 г., с
което се обявява за избран за председател на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия –
Русе адвокат Ангел Йорданов Стефанов.
На основание чл. 7, ал. 5 от Закона за адвокатурата, във връзка с чл. 106, ал. 4 от Закона
за адвокатурата решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен
срок от получаване на съобщението.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №2390
Възлага на адвокат Георги Баев от Адвокатска колегия Пловдив да изготви до края на
месец март 2020 г. проект за искане до Министерския съвет за промяна в законодателството,
която да гарантира достъп на адвоката до информация, съдържаща се в личните досиета на
лицата при административни съдебни процедури, свързани с деца, в изпълнение на Решение
№16 от Общото събрание.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №2391
Възлага на адвокат Ваня Траянова от Софийската адвокатска колегия да изготви
проект на предложение за изменение на чл. 137 от Наказателно-процесуалния кодекс, с който
да се предвиди при провеждане на процесуални и следствени действия – оглед, претърсване,
изземване следствени експерименти и разпознаване на лица и предмети по отношение на
адвокатско помещение, ползвано от адвокат в професионалната му дейност, поемните лица да
са членове на Съвета на Адвокатската колегия или лица, посочени от Съвета на Адвокатската
колегия, в срок до края на месец март, като мотивира съответното предложение.
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***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №2392
Възлага на адвокат Ваня Траянова от Софийската адвокатска колегия да изготви
предложение за промяна на чл. 116 и чл. 31 от Наказателния кодекс, в което да се добави „и
адвокат” по отношение на лицата, за които е наказуемо убийство и причиняване на телесна
повреда от особена жестокост, като даде и мотиви към предложението.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 4 "против" и без "въздържали се" прие
Решение №2393
Възлага на адвокат Владислав Янев да изготви проект за привеждане в съответствие с
чл. 47, с чл. 21 от Хартата за основните права на Европейския съюз сега действащите норми на
чл. 129, чл. 130 от Закона за адвокатурата в частта, касаеща липсата на съдебен контрол на
решенията на дисциплинарните органи при дисциплинарни производства за редовите
адвокати, в срок до края на месец март 2020 г., в изпълнение на Решение №21 от Общото
събрание на адвокатите от страната, проведено на 22.02.2020 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие
Решение №2394
Възлага на адвокат Емил Георгиев, на адвокат Георги Гайдаров, на адвокат Борислав
Вълчев, на адвокат Явор Харизанов да изготвят концепция за система за електронно
дистанционно гласуване с гаранции за законосъобразността на това гласуване и финансова
обосновка за стойността на въвеждане на подобна система, в сроковете, посочени в Решение
№2 на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 22.02.2020 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №2395
Предоставя на адвокатските колегии възможността да предоставят информация,
свързана с успехи на адвокатите в ежедневната им работа, които казуси да бъдат
популяризирани чрез медиите в изпълнение на Решение №26 от Общото събрание на
адвокатите от страната от 22.02.2020 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържали се" прие
Решение №2396
Висшият адвокатски съвет увеличава броя на членовете на Комисията за концепция по
нов Закон за адвокатурата, като включва като членове адвокатите Стефан Марчев, Жана
Кисьова, Катерина Граматикова, Христо Хинов и Росен Рашков, всички от Софийската
адвокатска колегия.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №2397
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Вписва В. П. Ч. в Единния регистър на чуждестранните адвокати по чл. 16, ал. 1 от
Закона за адвокатурата, гражданка на Република България, която ще практикува
адвокатската професия в Република България под наименованието rehsanvalt.
Процесуално представителството по чл. 12 от Закона за адвокатурата ще бъде
осъществявано съвместно с адвокат В. О. Ц от Софийската адвокатска колегия, личен №…….
Дейността в България ще бъде осъществявана на адрес на кантората в гр. София 1000,
бул. Княгиня Мария Луиза………………….
След вписването в Единния регистър на чуждестранните адвокати, упражняващи
адвокатската професия под професионалното звание в държавата, в която е придобита
адвокатската правоспособност, на основание чл. 16, ал. 6 от Закона за адвокатурата да се
изпрати съобщение до Софийския адвокатски съвет за вписване в Регистъра на
чуждестранните адвокати.
В 14-дневен срок от влизане на решението в сила Висшият адвокатски съвет, на
основание чл. 16, ал. 10 от Закона за адвокатурата, да изпрати на Адвокатска колегия – гр.
Мюнхен съобщение за направеното вписване.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на
съобщението от молителя и от председателя на Висшия контролен съвет.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №2398
Отлага разглеждането на молбата на И.Г., адвокат от Обединеното Кралство
Великобритания за вписване в Единния регистър по чл. 16 от Закона за адвокатурата до
сключване на споразумението във връзка с уреждане въпросите след БРЕКЗИТ.
…………
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Закривам заседанието.
(18 ,40 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
Стенограф:
(Р. Никова)

