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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 
  №64 

ИЗВЪНРЕДНО, ДИСТАНЦИОННО, ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

8 май 2020 г.  
  

(9,44 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. Нели Виодорова  
4. Румен Петков  
5. Светлана Проданова  
 
 

Дневен ред: 
 

1. Обсъждане на становища и предложения. 
        Докладва: Председателят на ВАдвС.  

2. Финансови въпроси. 
Отчет по Бюджет 2020 г. Справка за месечните вноски към ВАдвС. 
        Докладва: Главният секретар на ВАдвС. 
3. Обсъждане предложението на адвокат Иван Демерджиев за подпомагане от Висшия 

адвокатски съвет на адвокати във връзка с въведеното в страната извънредно положение и 
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обсъждане на действията на Висшия адвокатски съвет, свързани с преодоляване на 
последиците от обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение. 

4. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
Докладват: Членове на ВАдвС. 

5. Разни. 
 

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Здравейте, колеги! Необходимият кворум е налице. 
Откривам  днешното заседание. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №2455 

Отклонява предложението на адвокат Станимир Стойчев с вх. №925/14.04.2020 
г., с което се иска установяване на противоконституционност на чл. 3 от Закона за 
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на 
Народното събрание от 13.03.2020 г., като неоснователно. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2456 
Оставя без уважение искане №897/13.04.2020 г. от адвокат Дунав Савов, с което 

се предлага , на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията Висшият адвокатски съвет да 
направи искане до Конституционния съд на Р България за обявяване на 
противоконституционност или евентуално тълкуване на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО.  

 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 3 „против” и 1 „въздържал се” прие 

Решение №2457 
Висшият адвокатски съвет, на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на 

Република България, да направи искане до Конституционния съд на Република 
България, за установяване на противоконституционност на чл. 4, ал. 3 от Закона за 
хазарта(обн. ДВ бр.26/30.03.2012 г., доп. ДВ бр.54/17.07.2012 г., доп. ДВ бр.82/26.10.2012 
г., доп. ДВ  бр. 94/30.11.2012 г., изм. ДВ 68/2.08.2013 г., изм. и доп. ДВ бр.1/3.01.2014 г., , 
изм. и доп.  ДВ бр.105/19.12.2014 г., доп. ДВ бр.61/11.08.2015 г., изм. ДВ бр.79/13.10.2015 
г., ,изм. ДВ бр. 74/20.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр.98/9.12.2016 г., доп. ДВ 
бр.103/28.12.2017 г., доп. ДВ бр. 42/28.05.2019 г., изм. и доп. ДВ бр.14/18.02.2020 г.) и §9 и 
§10 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за хазарта (обн. ДВ бр. 14/18.02.2020 г.) 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2458 
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Оставя без уважение искането на Надя Вълева Вълева, вх. №700/13.03.2020 г., за 
сезиране на ВКС за образуване на тълкувателно дело по Глава 33 от НПК, като 
неоснователно.   

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за", без „против” и 1 „въздържал се” прие 

Решение №2459 
Висшият адвокатски съвет на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на 

Република България да направи искане до Конституционния съд на Р България за 
обявяване на противоконституционност на § 5 – 8 от Преходни и заключителни разпоредби от 
Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 
г., доп., ДВ, бр.33 от 2019 г.), чл.60а, ал.1 от Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 
от 2015 г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г.), § 1, т.7 от допълнителните разпоредби на Закона за банковата 
несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2015 г.), § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за 
банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр.61 от 2015 г.), чл.60б, ал.1 – 3 от Закона за банковата 
несъстоятелност, (обн., ДВ, бр.22 от 2018 г.) и § 1, т.9 от Допълнителни разпоредби на Закона за 
банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г.).  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без „против” и 1 „въздържал се" прие 

Решение №2460 
Одобрява разходите, извършени за периода 18.02.–29.04.2020 г. на стойност над 

3000 лв., съобразно финансовия доклад на главния секретар с вх. №1026/30.04.2020 г. 
 

* * * 
 
Непубликуваното решение се отнася до индивидуална преписка. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 3 "против" и 1 "въздържал се" прие  

Решение №2462 
В 3-дневен срок да се изпратят писма до председателите на адвокатските съвети 

на Адвокатска колегия – Хасково и на Адвокатска колегия – Смолян, с които да се 
припомни за задълженията им за заплащане на месечни вноски за Висшия адвокатски 
съвет за 2019  г., и да преведат дължимите месечни вноски към Висшия адвокатски 
съвет за януари и февруари  2020 г.  

В 5-дневен срок от получаване на писмото, председателите на адвокатските 
съвети на Адвокатска колегия – Хасково и на Адвокатска колегия – Смолян , да 
предоставят детайлна поименна справка за изплатените месечни вноски към Висшия 
адвокатски съвет, за м. януари и м.февруари за 2020 г. за членовете на колегията. 

 
* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 4 "против", без "въздържали се" 
прие 

Решение №2463 
В случай, че по предходното решение № 2462 адвокатските колегии в Смолян и 

Хасково не издължат задържаните суми, представляващи месечни вноски, дължими на 
Висшия адвокатски съвет за 2019  г. и 2020 г., да бъдат заведени граждански дела за 
търсене на задържаните без основание суми. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 3 "против" и 1 "въздържал се" прие 

Решение №2464 
Възлага на главния секретар за следващо заседание на Висшия адвокатски съвет 

да докладва колко ще струва един софтуерен продукт за обработка събирането на 
месечните вноски от адвокатите, за какъв срок може да бъде разработен този продукт, 
да проучи какво струват тези програми и примерно дали един или двама души 
оперативно да работят с тази програма, и какво финансово изражение ще има с оглед 
необходимостта от създаване и на нови длъжности към Висшия адвокатски съвет, 
оперативни счетоводители или касиери. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без „против” и 4-ма „въздържали се” 

прие 
Решение №2465 

Точка 3 от дневния ред приема следния вид: „Обсъждане предложението на 
адвокат Иван Демерджиев за подпомагане от Висшия адвокатски съвет на адвокати във 
връзка с въведеното в страната извънредно положение и обсъждане на действията на 
Висшия адвокатски съвет, свързани с преодоляване на последиците от обявеното на 13 
март 2020 г. извънредно положение”. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2466 
Отменя пролетната Национална конференция на българската адвокатура, която 

с Решение №2108/1.10.2019 г. беше определена да се проведе в Ловеч на 13 юни 2020 г.  
 

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

Решение №2467 
В заглавието на документа, приет с Решение №2402/22.04.2020 г., след края да се 

добави „… и във връзка с приетите противоепидемиологични мерки, свързани с 
предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението на 
заразата с вирус COVID-19”. 
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* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2468 
Заседанието на 29.05.2020 г. да бъде проведено дистанционно в случай, че бъдат 

въведени изменения в Закона за здравето. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2469 
Възлага на адв. Албена Пискова изготвянето на необходимите предписания за 

действия на адвокатите, на адвокатските съвети, както и на администрацията на 
Висшия адвокатски съвет след отмяна на извънредното положение във връзка със 
спазване на санитарните норми за предотвратяване разпространение на заразата 
COVID-19. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" 

прие  
Решение №2470 

Да бъде направено спешно искане до главния здравен инспектор да разпореди 
извършване на оглед и проверка на съдебните сгради и съдебните зали в цялата страна, 
дали имат условия за опазване здравето на участниците в процеса, и да предложи 
базисни здравни мерки за защита на участниците в процеса в съдебно заседание, като 
даде стандарт за всички съдебни сгради. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" 

прие 
Решение №2471 

На основание чл. 122, т. 11 от Закона за адвокатурата Висшият адвокатски съвет 
да направи предложение за промени в данъчните закони, като нормативно признатите 
разходи за адвокатите за 2020 г. да бъдат увеличени на 40%. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и с 4 "въздържал се" 

прие 
Решение №2472 

Висшият адвокатски съвет да намери подходящ начин за стимулиране на 
адвокати, които са се включили като доброволци към БЧК, общинските оперативни 
щабове и лечебни  заведения в борбата за преодоляване на заразата от COVID-19 и 
последиците от нея. 
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* * * 
 
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни преписки. 
 
Преписка вх.№№652/9.03.2020 г.  
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и с 3-ма "въздържали 

се" прие 
Решение №2479 

Отменя Решение №82 по т. 2 от дневния ред на проведеното на 19.02.2020 г. 
заседание на Адвокатския съвет – Благоевград, отразено в Протокол №3/19.02.2020 г. за 
избор на секретар на Адвокатския съвет – Благоевград като незаконосъобразно по 
жалбата на Ирина Димитрова Пелтекова от Адвокатска колегия – Благоевград.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържали 

се" прие 
Решение №2480 

Събраните средства по дарителската сметка на Висшия адвокатски съвет в 
БАНКА ДСК ЕАД, IBAN: BG89STSA93000026763116, STSABGSF, да бъдат дарени на 
Българската академия на науките, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, за 
разработване на ваксина срещу COVID-19. Средствата, които постъпят допълнително, 
също да бъдат преведени на Българската академия на науките,  Институт по 
микробиология. 

 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Благодаря Ви, колеги! Приключихме с дневния ред. 
Закривам днешното заседание. 
Всичко хубаво на всички!  Весел празник!  
 

(17,24 часа) 
 

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


