ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
№67
ИЗВЪНРЕДНО, ДИСТАНЦИОННО, ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
10 юли 2020 г.
(10,20 часа)
На заседанието присъстват:
1. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС
2. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС
3. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС (от 13,10
часа)
4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС
5. Албена Пискова
6. Веселка Коева
7. Емил Ядков (от 13,20 часа)
8. Красимир Краев
9. Лидия Атанасова
10. Никола Рангелов
11. Станислав Тонов
12. Стефан Ботев (от 13,10 часа)
13. Христо Христов
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет
Резервни членове на ВАС:
1. Валентина Адиркова
2. Валя Иванова
4. Нели Виодорова
5. Румен Петков
6. Светлана Проданова
ОТСЪСТВАТ:
Валя Гигова
Милен Ралчев
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Дневен ред:
1. Обсъждане на становища и предложения.
Докладва: Председателят на ВАдвС.
2. Финансови въпроси.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС.
3. Обсъждане на Отчет по Бюджет - 2020 г., на Висшия
адвокатски съвет за периода 1.01.2020-30.06.2020 г.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС.
4. Повторно обсъждане на 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 Предложение вх.№1472/29.06.2020 г. на
председателя на Работната група по изготвяне проект за
изменение и допълнение на Наредба №3 от ВАдвС.
Докладва: Емил Ядков, член на ВАдвС.
6. Обсъждане на Предложение вх.№1467/29.06.2020 г. на
председателя на Фондация „Център за обучение на адвокати
„Кръстю Цончев“ за преструктуриране на Бюджета на
фондацията за 2020 г.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС.
7. Дисциплинарни и индивидуални преписки.
Докладват: Членове на ВАдвС.
8. Разни.
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, налице
необходимият кворум, откривам днешното заседание.

е

***
Висшият адвокатски съвет с 6 гласа "за", 3 "против" и
1 "въздържал се" прие
Решение №2579
Отклонява искането на адвокат Райна Иванова
Аврамова и БИСОФТ ЕООД, представлявано от Димитър
Георгиев Андреев, с което се иска на основание чл. 150, ал. 4
от Конституцията на Република България Висшият
адвокатски съвет да направи искане до Конституционния съд
за обявяване на противоконституционност на чл. 8А от
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Закона за правната помощ и §13 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение
на
Закона
за
правната
помощ,
като
неоснователно.
***
Висшият адвокатски съвет с 5 гласа "за", 1 "против" и
4 "въздържали се" прие
Решение №2580
Не приема да бъде отклонено искането на Румен Неков
за упражняване правомощията на Висшия адвокатски съвет
по чл. 150, ал. 4 от Конституция за правене на искане за
противоконституционност на разпоредбите на чл. 191, ал. ал.
5, 6 и 7 от ДОПК.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно
прие
Решение №2581
Преписка вх.№1652/2019 г. по искане, направено от
Румен Неков да се върне на Комисията по правни въпроси
към Висшия адвокатски съвет за изготвяне на подробно
становище.
***
Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", 1 "против"
и 2 "въздържали се" прие
Решение №2582
Одобрява направените разходи за периода от 21.05.20 г.
до 30.06.20 г., на стойност над 3000 лв., съобразно раздел І, т.
1
от
финансовия
доклад
на
главния
секретар
вх.№1492/1.07.2020 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно
прие
Непубликуваните решения се отнасят до индивидуални
преписки.
***
Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", 1 "против"
и 2-ма "въздържали се" прие
3

Решение №2589
Приема Отчет по Бюджета на Висшия адвокатски съвет
за периода 01.01.2020 г.-30.06.2020 г., на главния секретар ,
вх. №1536/06.07.2020 г., с неговите приложения.
***
Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", 2 "против"
и 1 "въздържал се" прие
Решение №2590
Извършва актуализация на Бюджета на Висшия
адвокатски съвет за 2020 г., съобразно предложението на
главния секретар , направено с вх. №1538/6.07.2020 г.,
вариант 3.1., със следните корекции:
В раздел II – Разходна част, буква „в” т. 5 –
Командировъчни разходи в страната, сумата се намалява на
100 хиляди лв.;
В раздел II – Разходна част, т. 16 – Консумативни
разходи, сумата се намалява на 230 хиляди лв.
Сумата от намаленията в т.5 и 16 , в размер от 50
хиляди лв., се добавя към сумата по Раздел II буква „е” фонд „Резервен”, като цифрата става 150 хиляди лв.
***
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против"
и с 2 "въздържали се" прие
Решение №2591
Да бъдат разменени т. 5 и т. 6 в последователността им
от дневния ред.
***
Висшият адвокатски съвет с
и с 2 "въздържали се" прие
Решение
На основание чл. 11, т. 4
създаване на фондация „Център
"Кръстю Цончев" утвърждава
бюджета на Фондацията за 2020

8 гласа "за", без "против"
№2592
от Учредителния акт за
за обучение на адвокати
преструктурирането на
г., съобразно предложение
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вх.№1467/29.06.2020 г. на председателя на фондация „Център
за обучение на адвокати "Кръстю Цончев".
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против"
и с 1 "въздържал се" прие
Решение №2593
Включва като точка в дневния ред Позиция на Висшия
адвокатски съвет във връзка с действия на прокуратурата в
последните месеци и декларацията, представена от Милен
Ралчев, вх.№ 1587/10.07.2020 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно
прие
Решение №2594
Отменя свое Решение №464/20.12.2005 г., взето по
Протокол №24/20.12.2005 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно
прие
Решение №2595
В случаите на наложено наказание „Лишаване от право
да упражнява адвокатска професия“, за определен срок от
време, срокът на изтърпяване на наказанието започва да тече
от момента на вписване на това обстоятелство в регистъра на
адвокатската колегия.
***
Предложение №1509/2.07.2020 г.
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно
прие
Решение №2596
1. Изменя Решение №343/14.04.2009 г. на Висшия
адвокатски съвет в частта му, относно идейния проект на
картата на адвокатския сътрудник, като на втората страна
на картата се добави поле с означение адвокатският
сътрудник на кой адвокат (младши адвокат), чуждестранен
адвокат/адвокатско дружество/адвокатско съдружие е.
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2. Приема изменения идеен проект за съдържателната
част на карта за адвокатски сътрудник, който съдържа
информация.
2.1. На първа страница за:
- снимка;
- израза „Република България”, на български и
английски език;
- израза „адвокатски сътрудник”, на български и
английски език;
- трите имена на адвокатския сътрудник, на
български и английски език;
- ЕГН;
2.2. На втора страница за:
- израза „адвокатска колегия …………”, на
български и английски език;
израза
„адвокатски
сътрудник
на
„…………………….”, на български и английски език;
- карта № - поредният номер, който се генерира от
регистъра на адвокатските сътрудници, на български и
английски език;
- дата на издаване, на български и английски език;
- валидност;
- изписване на български и английски език на
текста на чл. 29, ал. 1 от Закона за адвокатурата.
***
Непубликуваните решения се отнасят до индивидуални и
дисциплинарни преписки.
***
Преписка №1497/2.07.2020 г.
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", 1 "против"
и без "въздържали се" прие с
Решение №2602
ПОЗИЦИЯ
на Висшия адвокатски съвет във връзка с
безпрецедентните действия на Прокуратурата от последните
месеци

6

Адвокатурата е призвана да отстоява принципите на
демокрацията, върховенството на закона, защитата на
правата на личността, нейното достойнство и сигурност.
Без правова държава е невъзможно да се защитават
ефективно правата и интересите на българските граждани.
Висшият адвокатски съвет изразява своята тревога от
начина, по който Прокуратурата на Република България в
последно време изключва механизмите за гарантиране на
правата както на гражданите, така и на обвиняемите лица,
като по този начин поставя под огромна заплаха два от
стълбовете на демокрацията – правото на защита и
справедлив съдебен процес, и презумпцията за невиновност.
Превръща се в практика задържането на адвокати, в
качеството им на защитници на физически лица. Адвокатът
бива отъждествяван публично с неговия подзащитен, което е
в драстично противоречие с процесуалното му качество.
Начинът, по който се извършват процесуалноследствените действия „претърсване“ и „изземване“, има за
цел търсене на публичен ефект, а не да се докаже вината на
обвиняемия.
Това
особено
личи
при
извършените
процесуални действия в сградата на президентската
институция, която е символ на държавността.
Разпространяването
на
подбрани от
прокурора
доказателства по висящи досъдебни производства, нарушава
грубо презумпцията за невиновност и съзнателно привлича
медийното внимание към определени дела. Това създава
впечатление, че решаването на правния спор зависи не от
съда, а от общественото мнение.
През последните
години се
създаде
практика
Прокуратурата да провежда шумни пресконференции, като
оповестява образуването на дела, имената на задържани лица
и твърдения за извършени от тях престъпления. На сайта на
Прокуратурата
се
разпространяват
подбрани
доказателствени материали „с разрешение на наблюдаващия
прокурор“, обичайно преди вземането на мярка за
неотклонение от съда. Критериите, по които Прокуратурата
преценява
обществената
значимост
на
делата
и
необходимостта от публичното им разгласяване, остават
неясни. Неясни са и критериите, по които се разпространяват
доказателства по висящи досъдебни производства, като
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начинът на техния подбор показва субективизъм и опит за
публично вменяване на вина в нарушение на презумпцията
за невиновност, далеч преди съдът да се е произнесъл.
Свидетели сме на системно нарушение на Директива
2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март
2016 г., относно укрепването на някои аспекти на
презумпцията за невиновност и на правото на лицата да
участват в наказателния процес. Директивата е категорична,
че държавите от Европейския съюз, в т.ч. и Република
България, следва да гарантират, че публичните органи не
могат да предоставят информация на медиите, чрез която да
сочат обвиняеми лица за виновни и че ако тежестта на
доказване се прехвърли от обвинението към защитата,
презумпцията за невинност също ще бъде нарушена.
Висшият адвокатски съвет намира, че тези порочни
практики следва да бъдат преустановени незабавно.
Същевременно сме свидетели на институционално
заклеймяване на правото на изразяване на мнение на
адвокати, когато са засегнати техни подзащитни, както и
когато говорят по важни за обществото въпроси.
По Конституция съдебната система, чрез своите органи,
следва да бъде независима и еднакво отдалечена от всички
политически сили, като участието на тези органи в
обществения живот следва да се осъществява, доколкото е
необходимо единствено за изпълнение на съответните им
функции и подчинявайки се единствено на закона, спазвайки
принципите на Конституцията.
Висшият адвокатски съвет ще инициира обществена
дискусия по
поставените
проблеми,
в
защита
на
върховенството на правото и Конституцията.
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
***
Висшият адвокатски съвет с 2 гласа "за", 1 "против" и
10 "въздържали се" прие
Решение №2603
Не приема проекта за декларация, предоставена от адв.
Милен Ралчев, вх. № 1587810.07.2020 г.
***
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Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно
прие
Решение №2604
При проявен медиен интерес по повод Позицията на
ВАдвС, във връзка с безпрецедентните действия на
Прокуратурата
от
последните
месеци,
възлага
на
председателя на Висшия адвокатски съвет, зам.-председателя
Людмил Рангелов, на членовете Емил Ядков, Милен Ралчев
да направят съответно изявление в медиите.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно
приема
Решение №2605
На 7 август 2020 г., от 9,30 часа, да се проведе
извънредно заседание на ВАдвС. Начинът на провеждане –
дистанционно или с лично участие ще се определи
допълнително.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно
приема
Решение №2606
Комисията за изготвяне концепция за нов Закон за
адвокатурата да депозира доклад по изпълнение на
възложената ѝ задача, за насроченото заседание през месец
август 2020 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно
приема
Решение №2607
Висшият адвокатски съвет да предприеме спешни
мерки за провеждане на кампания за издигане престижа на
адвокатската професия в обществото , за издигане авторитета
на ръководния орган на адвокатурата и поднасяне на
информация за осъществяваната дейност, не само чрез сайта
на ВАдвС.
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Да бъде възложено на председателя и двама или трима
членове на Висшия адвокатски съвет, да изготвят кризисен
план в тази насока, с конкретни действия и начин на
осъществяване, който да докладват на заседание на съвета на
24.07.2020 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без
"против" и "въздържали се" единодушно прие
Решение №2608
Да се изпратят на Комисията по изготвяне на
Концепция за нов Закон за адвокатурата всички материали,
предоставени от Комисията за нелоялната конкуренция, с
вх.№1389/19.06.2020 г., към които да бъде прикрепен и
докладът на адв. Петър Петров относно анализ на въпросите,
свързани с рекламата в страните от Европейския съюз.
***
Висшият адвокатски съвет с 1 глас "за", 2 "против" и 9
"въздържали се" прие
Решение №2609
Не приема предложението да бъде изпратено писмо до
председателя на Народното събрание, до министърпредседателя,
до
заместник
министър-председателя
Екатерина Захариева с направеното искане, изложено в
искане
№1438/25.06.2020
г.
и
конкретизирано
във
вх.№1568/8.07.2020 г.
***
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Благодаря Ви, колеги.
Всичко хубаво!
Приятна почивка!
(16,16 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
Стенограф:
(Р. Никова)
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