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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

  №66 

(Кратък) 

ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

12 юни 2020 г.  

  

(9,40 часа) 

 

На заседанието присъстват:  

1. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС  

2. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС 

3. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС (отсъства от 12,30 до 17,20 

часа) 

4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС  

5. Албена Пискова  

6. Валя Гигова (от 9,53 часа) 

7. Веселка Коева (отсъства от 13,15 часа до 14,20 часа) 

8.  Емил Ядков (от 13,43 часа) 

9. Красимир Краев (от 13,47 часа) 

10. Лидия Атанасова 

11. Милен Ралчев  

12. Никола Рангелов 

13. Станислав Тонов  

14. Стефан Ботев   

15. Христо Христов (отсъства от 13,30 до 14,40 часа) 

Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  

 

Резервни членове на ВАС: 

1. Валентина Адиркова 

2. Валя Иванова  

3. Мария Ганева  
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4. Нели Виодорова  

5. Румен Петков  

6. Светлана Проданова  

Дневен ред  

 

1. Обсъждане на становища и предложения.  

Докладва: Председателят на ВАдвС.  

2. Определяне на дати за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – 

пролетна сесия 2020 г.  

Докладва: Председателят на ВАдвС. 

3. Финансов въпроси.  

Докладва: Главният секретар на ВАдвС.  

4. Обсъждане актуализация на Бюджет 2020 г. на Висшия адвокатски съвет с 

оглед взетото решение за нулеви месечни вноски към ВАдвС за срок от три месеца.  

Докладва: Главният секретар на ВАдвС.  

5. Обсъждане на Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения.  

Докладва: Председател на РГ – Атанас Стоянов.  

6. Предложения и обсъждане на теми за Есенната национална конференция на 

българската адвокатура през м. септември 2020 г. в гр. Варна.  

Докладва: Председателят на ВАдвС.  

7. Дисциплинарни и индивидуални преписки.  

Докладват: Членове на ВАдвС.  

8. Разни. 

 

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Здравейте, колеги! Откривам днешното 

заседание.  

…………. 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно 

Решение №2507 

Променя дневния ред, като т. 5 „Обсъждане на Наредба №1 от 2004 г. за 

минималните размери на адвокатските възнаграждения се изтегля за разглеждане 

като т. 1. 
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* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2508 

В чл. 2 се създава нова ал. 6 със следното съдържание:  

Чл. 2, ал. 6 (нова): „Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо 

към датата на сключване на договора за правна помощ, то може да бъде 

разсрочено на няколко вноски.“ 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2509 

В чл. 3 след думата „споразумение“ да се прибавят думите „или бъде 

прекратено поради оттегляне или отказ от иска“. 

 

* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" без "против" и 2-ма "въздържали 

се" прие 

Решение №2510 

Чл. 6, т. 10 придобива следната редакция:  

Чл. 6, т. 10: „За вписване промени в съответния регистър възнагражденията 

са в размерите по т. 9.“ 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" , без "против"  и 1 "въздържал се" 

прие 

Решение №2511 

В чл. 7, ал. 1 в хипотезата думата „защита“ се заменя с думите „за 

процесуално представителство, защита и съдействие“.  

* * * 

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

се" прие 

Решение №2512 

В чл. 7, ал. 1, т. 1 изразът „за трудови дела – 150 лв.“ отпада.  
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* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" без "против"  и 3-ма "въздържали 

се" прие 

Решение №2513 

В чл. 7, ал. 1, т. 2 числото 500 се заменя с 600, а числото 300 се заменя с 400. 

 

* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за" без "против" и 4-ма "въздържали 

се" прие 

Решение №2514 

В чл. 7, ал. 1, т. 3 числото 250 се заменя с 600. 

 

 

* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 3 гласа "за", 3-ма "против" и 7 "въздържали се" 

прие 

Решение №2515 

Отхвърля предложението в чл. 7, ал. 1, т. 4 числото 150 да бъде заменено с 

1000 лв.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против"  и 3-ма "въздържали 

се" прие 

Решение №2516 

В чл. 7, ал. 1, т. 4 за адвокатските възнаграждения числото  150 се заменя с 

500.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 3 гласа "за", 2 "против" и 8 "въздържали се"  

прие 

Решение №2517 

Отхвърля предложението в чл. 7, ал. 1, т. 5, числото 200 да се замени с 600. 
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* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против"  и 1 "въздържал се" 

прие 

Решение №2518 

В чл. 7, ал. 1, т. 5 числото 200 лв. да се замени с 500 лв. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 7 гласа "за", 3-ма "против" и 3-ма "въздържали 

се" прие 

Решение №2519 

Отменя Решение №2516 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 и го подлага на ново 

гласуване.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 4 гласа "за", 6 "против и 3 "въздържали се" 

прие 

Решение №2520 

Отхвърля предложението по чл. 7, ал. 1, т. 4 числото 150 лв. да се замени със 

750 лв. 

* * * 

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

се“ прие 

Решение №2521 

В чл. 7, ал. 1, т. 4 числото 150 се заменя с числото 600. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2522 

В чл. 7, ал. 1, т. 6 изразът „на адвоката, повереник на ответник“ отпада, а 

числото 100 се заменя с 300. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 3 гласа "за", 5 "против" и 4 "въздържали се"  

прие 

Решение №2523 
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Отхвърля предложението в чл. 7, ал. 2, т. 1, числото 100 да се замени с 400 лв. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 1 "против"  и 3-ма "въздържали 

се" прие 

Решение №2524 

В член 7, ал. 2, т. 1, числото 100  се заменя с 300.  

 

* * * 

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

се"  прие 

Решение №2525 

В член 7, ал. 2, т. 2, числото 200 се заменя с 300, а числото 6 се заменя с 

числото 7.  

                                                               * * * 

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

се" прие 

Решение №2526 

В чл. 7, ал. 2, т. 3 числото 450 се заменя с числото 580, а числото 4 се заменя с 

числото 5.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2527 

В член 7 се създава нова ал. 9 със следното съдържание:  

„Чл. 7, ал. 9: При защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко 

следващо заседание се заплащат допълнително по 100 лв.“ 

* * * 

Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", без "против"  и 6 "въздържали 

се" прие 

Решение №2528 

Чл. 8 се изменя така: 

„Чл.8 ал. 1 За процесуално представителство, защита и съдействие по 

административни дела с определен материален интерес възнаграждението е: 

т. 1. При интерес до 1000 лв. – 300 лв.; 
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т. 2. При интерес от 1000 до 5000 – 300 лв., плюс 7% за горницата над 1000 

лв.; 

т. 3. При интерес от 5000 до 10 000 лв. – от 580 плюс 5% за горницата над 5000 

лв.;  

т. 4. При интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3% за горницата над 

10 000 лв.;  

т. 5. При интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 3530 лв., плюс 1% за горницата 

над 100 000 лв.; 

т. 6. При интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 12 530 лв., плюс 0,3% за 

горницата над 1 000 000 лв. 

т. 7. При интерес над 10 000 000 – 39 530 лв. плюс 0,1% за горницата над 

1 000 000 лв.“. 

                                                              * * * 

 Висшият адвокатски съвет с 7 гласа "за", без "против" и 5 "въздържали се" 

прие 

Решение №2529 

Чл. 8, ал. 2, т. 1 за дела по Закона за устройството на територията и Закона за 

кадастъра и имотния регистър - 1200 лв.   

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 6 гласа "за", без "против" и 5 "въздържали се" 

прие 

Решение №2530 

Чл. 8, ал. 2, т. 2 за дела по Кодекса за социалното осигуряване –500 лв. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против"  и 1 "въздържал се" 

прие 

Решение №2531 

Чл. 8, ал. 2, т. 3 за дела по Закона за МВР - 400 лв.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за“, без "против"  и 1 "въздържал се" 

прие 

Решение №2532 

В чл. 10, т. 1 числото 100 да се замени с числото 200. 
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* * * 

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

се" прие 

Решение №2533 

В чл. 11, числото 100 да се замени с числото 200, а числото 150 – с числото 

300. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 1 "въздържал се" 

прие 

Решение №2534 

В чл. 12 думата „защита“ се заменя с думите „процесуално представителство, 

защита и съдействие“, думите “300 лв.“ се заменят с думите „ е в размерите по чл. 

13, ал. 1“ и числото „60“ се заменя със „100“. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и 3-ма "въздържали 

се" прие 

Решение №2535 

В чл. 13, ал. 1, т. 1 числото 250  се заменя с числото 400.  

* * * 

 Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" няма и 4-ма 

"въздържали се" прие 

Решение №2536 

В чл. 13, ал. 1, т. 2 числото 300 се заменя с числото 600. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 7 гласа "за, без "против"  и 5 "въздържали се" 

прие 

Решение №2537 

В чл. 13, ал. 1, в т. 3 числото 500 се заменя с числото 1000.  

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и 3-ма "въздържали 

се" прие 

Решение №2538 
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В чл. 13, ал. 1, в т. 3 числото 500 се заменя с числото 1000. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и 4-ма "въздържали 

се" прие 

Решение №2539 

В чл. 13, ал. 1, т. т. 5 – числото 1200  се заменя с числото 2000. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 1 "въздържал се" 

прие 

Решение №2540 

В чл. 13, ал. 1, т. 6 числото 1800 се заменя с числото 4000. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно  прие 

Решение №2541 

В чл. 13, ал. 1, т. 7, числото 250 се заменя с 500.   

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2542 

В чл. 13, ал. 1, т. 9 - числото 200 се заменя с 600 - за явяване пред съд по 

мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното 

производство по пълномощие.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 2 гласа "за", без "против" и 13 "въздържали се" 

прие 

Решение №2543 

Отхвърля предложението в т. 10 числото 100 да се замени с 400. 

* * * 

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

прие 

Решение №2544 

В чл. 13, ал. 1, точка 10 числото 100 се заменя с числото 300.  

* * * 

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

Решение №2545 
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В чл. 6, точка 3 числото 60 се заменя с числото 300.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за, без "против" и 2 „въздържал се” 

прие 

Решение №2546 

В чл. 13, ал. 2 думата „защита” се заменя с израза „процесуално 

представителство, защита и съдействие”, а възнагражденията на гражданския 

ищец и граждански ответник се определят по правилата на чл. 7, ал. 2. 

* * * 

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

прие 

Решение №2547 

Член 14 придобива следната редакция:  

„Чл. 14. Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от 

1 ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е в размер на 100 

лв.”.  

* * * 

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

прие 

Решение №2548 

В чл. 16 числото 100 се заменя с числото 200, а числото 200 се заменя с 

числото 400.   

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2549 

В чл. 18 се създава нова ал. 4 със следното съдържание.  

Ал. 4: „За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от 

административнонаказателен характер, извън случаите по ал. 2, 

възнаграждението е 300 лв.“.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 1 „въздържал се” 

прие 

Решение №2550 
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В чл. 19 думата „защита” се заменя с израза „процесуално представителство, 

защита и съдействие”, а числото 150 се заменя с числото 300.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2551 

В чл. 20 думата „защита” се заменя с израза „процесуално представителство, 

защита и съдействие”, а числото 200 се заменя с числото 400.  

В чл. 22 думата „защита” се заменя с израза „процесуално представителство, 

защита и съдействие”, а числото 200 се заменя с числото 400.  

В чл. 23 думата „защита” се заменя с израза „процесуално представителство, 

защита и съдействие”, а числото 250 се заменя с числото 500.  

В чл. 24 думата „защита” се заменя с израза „процесуално представителство, 

защита и съдействие”, а числото 150 се заменя с числото 300.  

В чл. 25 думата „защита” се заменя с израза „процесуално представителство, 

защита и съдействие”, а числото 150 се заменя с числото 300.  

В чл. 26 думата „защита” се заменя с израза „процесуално представителство, 

защита и съдействие”, а числото 150 се заменя с числото 300.  

В чл. 27 думата „защита” се заменя с израза „процесуално представителство, 

защита и съдействие”, а числото 150 се заменя с числото 300.  

В чл. 28 думата „защита” се заменя с израза „процесуално представителство, 

защита и съдействие”, а числото 200 се заменя с числото 600.  

В чл. 29 думата „защита” се заменя с израза „процесуално представителство, 

защита и съдействие”, а числото 200 се заменя с числото 400.  

В чл. 30 думата „защита” се заменя с израза „процесуално представителство, 

защита и съдействие”, а числото 250 се заменя с числото 500.  

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 5 гласа "за", без "против" и 9 "въздържали се" 

прие 

Решение №2552 

Отхвърля предложението „за процесуално представителство, защита и 

съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел 

удовлетворяване на парични вземания до 1000 лв. – 200 лв., а за вземания над 

1000 лв. – ½ от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2-7“. 
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* * * 

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 3 "против" и 2 "въздържали се" 

прие 

Решение №2553 

Приема мотивите към проекта за Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №1/9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения, вх. №1292/8.06.2020 г. и предварителната частичка оценка за 

въздействие към проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за 

минималните размери на адвокатските възнаграждения, вх. №1295/08.06.2020 г. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2554 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Висшия 

адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения, 

заедно с доклад, мотиви и частична оценка на въздействие, да бъдат публикувани 

на сайта на Висшия адвокатски съвет, съгласно изискванията на Закона за 

нормативните актове, за обществени консултации и обществено обсъждане, 

съобразно сроковете, предвидени в закона, а именно за 30 дни.  

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно  прие 

Решение №2555 

Определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане 

на изпити за адвокати и младши адвокати датите за пролетната сесия на изпита 

за кандидати за адвокати и младши адвокати за 2020 г., писмен изпит – на 25 и 26 

юли, и устен изпит – на 8 август 2020 г.  

Писменият изпит се провежда в 272-ра, 292-ра, и 255-а аудитория на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както следва: първа част – на 

25 юли 2020 г. от 9,00 ч., регистрация – от 8,00 ч; втора част – на 26 юли 2020 г. от 

14,00 ч., регистрация – 13,15 ч.  

Устният изпит на 8 август 2020 г. – от 9,00 ч. в сградата на Висшия 

адвокатски съвет на ул. Калоян №8, ет. 4, в гр. София.“ 
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Непубликуваните решения се отнасят до индивидуални и дисциплинарни 

преписки. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", 3 "против" и 3 "въздържали се" 

прие  

Решение №2563 

Да се изготви и изпрати писмо на Адвокатския съвет – Благоевград, със 

следния текст: Задължава зам.-председателя на Адвокатския съвет на Адвокатска 

колегия – Благоевград и секретаря на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия 

– Благоевград, да издължат месечните вноски към Висшия адвокатски съвет за 

2019  г. и за 2020 г. в 5-дневен срок от получаване на писмото. В противен случай 

ще бъдат предприети действия за образуване на дисциплинарна преписка. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" 

прие  

Решение №2564 

 Определя тема за Есенната национална конференция на българската 

адвокатура през септември 2020 г. в град Варна – „Основни принципи и 

структура на нов Закон за адвокатурата” със следните подтеми – „Обща 

характеристика на принципите и структурата”; „Адвокатски възнаграждения”; 

„Самоуправление”.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и 4 "въздържали се" 

прие 

Решение №2568 

Потвърждава решение от 12.05.2020 г. по т. 2 от дневния ред, взето по 

Протокол №15/2020 г. на Софийския адвокатски съвет, с което е оставено без 

уважение заявление за вписване в Регистъра на адвокатските съдружия на 

Адвокатско съдружие „Лекс Консулт” със съдружници адвокат Красимира 

Игнатова Билева и младши адвокат Николай Илчев Илчев. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд, в 

едномесечен срок от съобщението на жалбоподателите. 
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* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2569 

 Оставя без уважение жалба вх.№1222/29.05.2020 г. във Висшия адвокатски 

съвет, с вх.№448/27.05.2020 г. в Адвокатска колегия – Кюстендил, подадена от 

адвокат Емил Димитров Велинов, вписан в Адвокатска колегия – Кюстендил, 

срещу Решение №11, Решение №12 и Решение №13 – всички от 14.05.2020 г. на 

Адвокатския съвет – Кюстендил, като неоснователни.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2570 

Оставя без уважение жалба вх.№1222.2/29.05.2020 г. на Висшия адвокатски 

съвет вх.№459/28-05-2020 г. на Адвокатска колегия – Кюстендил, подадена от 

адвокат Анита Каменова Пешева – Пенева, вписана в Адвокатска колегия – 

Кюстендил, срещу решения №№11, 12, 13/14.05.2020 г. на Адвокатския съвет – 

Кюстендил, като неоснователна. Решението е окончателно и не подлежи на 

обжалване. 

* * * 

Непубликуваните решения се отнасят до индивидуални и дисциплинарни 

преписки. 

* * * 

Преписка вх.№1269/5.06.2020 г.  

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и 5 "въздържали се" 

прие 

Решение №2574 

Отлага разглеждането на преписка вх.№1269/5.06.2020 г. по жалбата на 

Юлиян Георгиев Георгиев срещу Решения №№92, 93 и 94 на Адвокатския съвет – 

Варна, обективирани в Протокол №10/21.05.2020 г., като се изиска Адвокатският 

съвет да представи копие от приетия от Общото събрание на колегията бюджет за 

2020 г. 

* * * 

Непубликуваните решения се отнасят до индивидуални и дисциплинарни преписки. 
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Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно  прие 

Решение №2576 

Разработката на Владислав Янев вх.№1250/3.06.2020 г., предоставена в 

изпълнение на Решение №2393/10.03.2020 г. на Висшия адвокатски съвет, да бъде 

изпратена на Комисията по изработване на основни принципи за нов Закон за 

адвокатурата. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2577 

На 24.07.2020 г. от 9,30 часа да се проведе извънредно заседание на Висшия 

адвокатски съвет. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" (Христо Христов) и 2 

"въздържали се" (Албена Пискова, Емил Ядков) прие  

Решение №2578 

Заседанията на Висшия адвокатски съвет,  насрочени за 10.07. и 24.07.2020 г. 

да се проведат дистанционно. 

…….. 

 

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Много Ви благодаря, колеги, още веднъж! 

Всичко най-хубаво! 

АТАНАС СТОЯНОВ: Хубав уикенд на всички! 

(19,31 часа) 

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  

                                  АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   

                                                              РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА     

Стенограф:  

                  (Р. Никова)  


