
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 
  №63  

ИЗВЪНРЕДНО, ДИСТАНЦИОННО, ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

22 АПРИЛ 2020 г.    
София  

  
(9,39 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. Веселка Коева 
8.  Емил Ядков  
9. Красимир Краев 
10. Лидия Атанасова 
11. Милен Ралчев  
12. Никола Рангелов 
13. Станислав Тонов 
14. Стефан Ботев   
15. 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  
5. Румен Петков  
6. Светлана Проданова  
 

Дневен ред: 
   
  1. Обсъждане на Доклад на адв. Емил Ядков, относно проект за Правила за провеждане на 
дистанционна форма на заседания на Висшия адвокатски съвет по време на извънредно положение. 
(вх.№862/2020 г.) 

Докладва: Емил Ядков - член на ВАдвС. 
2. Обсъждане на становища и предложения. 
Докладва: Председателят на ВАдвС. 

3. Финансови въпроси. 
Докладва: Главният секретар на ВАдвС. 
4. Обсъждане и вземане на решение за разпореждане със средствата, набрани в дарителската 
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сметка на Висшия адвокатски съвет. 

Докладва: Главният секретар на ВАдвС. 
5. Обсъждане и вземане на решение относно Годишен доклад за дейността на Националното 

бюро за правна помощ за 2019 г. (вх.№814/2020 г.) 
Докладват: Председателят на ВАдвС 
Главният секретар на ВАдвС. 
6. Определяне на дати за провеждане на пролетна сесия на изпита за адвокати и младши 

адвокати. 
Докладва: Председателят на ВАдвС. 
7. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
Докладват: Членове на ВАдвС. 
8. Разни. 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, откривам първото дистанционно заседание, което 

провеждаме.  
 

*** 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2402 
Към т. III – „Правила за провеждане на дистанционни заседания на Висшия адвокатски 

съвет“ се добавя изразът „по време на извънредното положение”.  
 

*** 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за”, 5 и "против"   прие 

Решение №2403 
Отпада точка 12 от Правилата за провеждане на дистанционни заседания  на Висшия 

адвокатски съвет по време на извънредното положение, касаеща отмяната на Решение №1232 на 
Висшия адвокатски съвет. 

*** 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за” и 5 "против" прие 

Решение №2404 
В т. т. 14, 14.1. и 14.2 в Правилата за провеждане на дистанционни заседания  на Висшия 

адвокатски съвет по време на извънредното положение, след текста „видеоконферентна уеб 
базирана връзка” се добавя изразът „и лично, чрез мобилен телефон чрез глас и/или глас и 
образ”.  

*** 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „за” прие 

Решение №2405 
Отпада изречение 2 от буква „е“ на т. 14.2  от   Правилата за провеждане на дистанционни 

заседания на Висшия адвокатски съвет по време на извънредното положение. 
 

*** 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за”, без "против" и с 2-ма "въздържали се" прие 

Решение №2406 
В т. 14.2. от Правилата за провеждане на дистанционни заседания на Висшия адвокатски 

съвет по време на извънредното положение , се добавя нова буква „и”, със следното съдържание :  
„и на провежданото заседание се прави пълен видеозапис, който се съхранява”.  
 

*** 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2407 
  Приема предложените с т. III от вх.№ 862/8.04.2020 г., от адвокат Емил Ядков – член на 

Висшия адвокатски съвет, Правила за провеждане на дистанционни заседания на Висшия 
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адвокатски съвет по време на извънредното положение, с изключение на текстовете, на 
които е правена корекция.  

*** 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2408 
Да бъде отправено искане до Върховния касационен съд, Наказателна колегия, за 

произнасяне с тълкувателно решение по следния въпрос: „Предоставянето по занятие на 
заеми/кредити със средства, които не са събрани чрез публично привличане на влогове или други 
възстановими средства, представлява ли банкова дейност и нейното осъществяване без 
разрешение, осъществява ли състава на престъпление по чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс?“. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за”, 4 „против”, без „въздържали се” прие 

Решение№2409 
Да бъде възложено на експерти конституционалисти да направят анализ по въпроса дали 

има основание за търсене и за допускане по принцип на искане на основание чл.150 ал.4 от 
Конституцията на РБ от страна на Висшия адвокатски съвет по отношение на чл. 4, ал. 3 от 
Закона за хазарта. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за” единодушно прие 

Решение№2410 
Да бъде изпратен сигнал до Комисията за финансов надзор във връзка с неправилно 

издадените от нея указания за приложение на чл. 170, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. 
 

*** 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за” единодушно прие 

Решение№2411 
Възлага на адвокат проф. Ангел Калайджиев да изготви искане от страна на Висшия 

адвокатски съвет, на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията, по отношение на норми от 
Закона за банковата несъстоятелност, така както са посочени в предварителното становище с вх. 
№968/21.04.2020 г., с направеното в днешното заседание предложение да бъде искана 
противоконституционност и на нормата от Закона за банковата несъстоятелност, който не 
допуска процесуално представителство на адвокати, а само на юрисконсулти.    

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за”, без „против” и 2-ма „въздържали се” прие 

Решение №2414 
Продължава срокът на договора за безлихвен заем, сключен между Висшият адвокатски 

съвет и Адвокатската колегия – Стара Загора до 01.10.2020 г., като се определя гратисен период 
за 3 месеца,считано от 01.04.2020 до 01.07.2020 г. 

 
*** 

Непубликуваните решения се отнасят до индивидуални преписки. 
*** 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно  прие 
Решение №2427 

Подпомага Владислав Светославов Дацов за финансиране издаването на книга със 
заглавия „Отказът от субективни права”, със сумата 2256 лв., със задължението да бъде отразена 
в книгата помощта на Висшия адвокатски съвет и да бъдат предоставени безвъзмездно 30 бройки 
от нея на Висшия адвокатски съвет. 

*** 
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Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за”, 1 „против” и 2-ма „въздържали се” прие 

Решение№2428 
Приема за сведение представения, на основание чл. 17, т. 6 от Закона за правната помощ, 

Годишен доклад за дейността на Националното бюро за правна помощ за 2019 г. /вх.№ 814/2020 г./ 
 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за”, без "против" и 3 „въздържали се” прие  

Решение№2429 
Събраните средства по дарителската сметка на Висшия адвокатски съвет да бъдат дарени 

само на едно здравно заведение. 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2430 
Във връзка с обявеното извънредно положение и приетия Закон за мерките и действията 

по време на извънредно положение, Висшият адвокатски съвет информира кандидатите за 
участие в изпита за адвокати и младши  адвокати на пролетната сесия на 2020 г. за следното. 

Срокът по чл. 9, ал. 3, касаещ пролетната сесия, следва да се счита удължен с 1 месец от 
изтичане на извънредното положение, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и 
действията по време на извънредно положение.  

Адвокатските съвети следва да разгледат подадените заявления с приложенията към тях 
на първото заседание след постъпването им, но не по-късно от 5 дни след изтичане на срока за 
подаване на заявленията, и да изпратят списъците на лицата, които ще участват в изпита, ведно 
с подадените заявления и приложения към тях на Висшия адвокатски съвет, но не по-късно  от 15 
дни от изтичане на срока за подаване на заявленията.  

Датите на изпита ще бъдат определени допълнително, съобразно отпадане на мерките, 
свързани с извънредното положение. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „за”, 5 „против” и 1 „въздържал се" прие 

Решение №2431 
Да бъде прегласувано решението във връзка с искането за противоконституционност на 

чл. 73, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. 
*** 

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „за”, 5 „против” и 1 „въздържал се" прие 
Решение №2432 

Да бъде възложено на конституционалисти разглеждането на въпроса за искане на 
основание чл. 150 ал. 4 от Конституцията на РБ от Висшия адвокатски съвет за обявяване на 
противоконституционност на чл. 73, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. 

 
*** 

            Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и индивидуални преписки. 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” единодушно прие 
Решение №2451 

Оставя без уважение предложение вх. №919/14.04.2020 г. на Адвокатския съвет – Хасково, 
прието на извънредно, дистанционно, заседание чрез конферентна връзка на вайбър, проведено 
на 13.03.2020 г.  

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” единодушно прие 



 5
 

Решение №2452 
Възлага на адвокат Нели Виодорова да изготви мотивирано изложение, което да бъде 

връчено на министъра на правосъдието и  на заместник-министъра на правосъдието във връзка с 
писмо – отговор, вх. №874, от Министерството на правосъдието, Главна дирекция „Охрана” 
относно пропускателния режим в съдебните сгради в страната. 

 Да се проведе среща с участието на министъра на правосъдието, заместник-министъра на 
правосъдието, председателя на Висшия адвокатски съвет, председателя на Софийския районен 
съд и председателя на Софийската адвокатска колегия по поставения въпрос.  

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2453 
Отменя решение №5, обективирано в протокол №2 от заседанието на Адвокатския съвет – 

Силистра, проведено на 9.03.2020 г. в частта „След въвеждане на електронната система на 
отчитане адвокатите, които не разполагат с електронен подпис, няма да могат да бъдат 
определяни за служебни защитници”.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2454 
Следващото извънредно, дистанционно, заседание на Висшия адвокатски съвет да се 

проведе на 8.05.2020 г. от 9,30 часа.  
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА:  
Закривам заседанието, колеги, благодаря Ви, желая Ви всичко хубаво и приятна вечер!  
АТАНАС СТОЯНОВ: Приятна вечер на всички! 
 

(19 ,40 часа) 
                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  
                                  АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   
                                                             РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА     
Стенограф:  
                  (Р. Никова)  
 

 


