
 1

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

   
СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

  №68 
ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
24 юли 2020 г., ул. Калоян 8, ІV ет.  

  
(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  
4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС  
5. Албена Пискова  
6. Валя Гигова (от 9,50 часа) 
7. Веселка Коева (до 14,20 часа) 
8.  Емил Ядков  
9. Красимир Краев  
10. Милен Ралчев  
11. Никола Рангелов 
12. Станислав Тонов  
13. Стефан Ботев   
14. Христо Христов  
Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд  
Резервни членове на ВАС: 

1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Нели Виодорова  
4. Румен Петков  

ОТСЪСТВА: 
Лидия Атанасова  

 
Дневен ред: 

 
1. Обсъждане на становища и предложения.  
Докладва: Председателят на ВАдвС.  
2. Финансови въпроси.  
Докладва: Главният секретар на ВАдвС.  
3. Окончателен проект на Наредба за изменение и допълнение на 

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

Докладва: Председателят на ВАдвС.  
4. Доклад на Работната група за достигнатия етап от работата по 

адвокатските регистри и Наредба №3 за адвокатските регистри. 
Презентация на адвокатския регистър. 
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Докладва: Председателят на Работната група Емил Ядков. 
5. Обсъждане на Секторна оценка на риска от изпиране на пари и 

финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите  в случаите, при 
които те са задължени да прилагат мерките за превенция срещу изпиране 
на пари и финансиране на тероризъм. 

Докладва: Председателят  на ВАдвС.  
6. Обсъждане на Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски 

съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на 
тероризъм. 

Докладва: Председателят на ВАдвС.  
7. Дисциплинарни и индивидуални преписки.  
Докладват: Членове на ВАдвС.  
8. Разни. 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден, колеги, налице е 

необходимият кворум. Откривам днешното заседание. 
……. 
Висшият адвокатски съвет с 3 гласа "за", 4 "против" и 6 

"въздържали се" прие  
Решение №2610 

Не приема предложението да бъде включена точка в дневния ред 
за изслушване на председателите на адвокатските колегии – Пловдив, 
Хасково, Смолян, Благоевград. 

 
*** 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  
Решение №2611 

Размества точките на дневния ред в днешното заседание в 
следната последователност: 1 точка става точка 3 – Обсъждане 
окончателен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения; 2 точка 
– Обсъждане секторна оценка на риска от изпиране на пари и 
финансиране на тероризма при дейността на адвокатите в случаите, 
при които те са задължени да прилагат мерките за превенция срещу 
изпиране на пари и финансиране на тероризъм; и 3 точка – Обсъждане 
на Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол 
и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, 
като след това продължат точките от дневния ред. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2612 
Приема предложението на Радостин Петров по т. 1 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения за изменения, 
по  чл. 8, ал. 2, т. 5. 

*** 
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Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2613 
Приема предложението на работната група  по т. 2 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Радостин Петров, касаещо разпоредбата на   
чл. 9, ал. 1. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2614 
Приема предложението на работната група  по т. 3 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Радостин Петров, касаещо разпоредбата на   
чл. 9, ал. 7. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2615 
Приема предложението на работната група  по т. 5 от Справка 

по чл. 26 ал.5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Пламен Кирилов, касаещо отпадане изцяло 
на всички минимални възнаграждения. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2616 
Приема предложението на работната група  по т. 6 от Справка 

по чл. 26 ал.5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Пламен Кирилов, касаещо определените 
минимални възнаграждения да не са фиксирани суми, а суми които 
периодично се променят. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2617 
Приема предложението на работната група  по т. 7 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Пламен Кирилов, касаещо отпадане на 
разпоредбата на чл. 2, ал. 6, предвиждащ авансово плащане на 
адвокатското възнаграждение. 

 
*** 
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Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 3 "против"  и 3 

"въздържали се" прие  
Решение №2618 

Приема предложението на работната група  по т. 8 от Справка 
по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Валентин Бенатов, касаещо разпоредбата на  
чл. 7, ал. 1, т.1.  

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

Решение №2619 
Приема предложението на работната група  по т. 15 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Николай Николов, касаещо диференциация 
на възнагражденията по региони.  

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

Решение №2620 
Приема предложението на работната група  по т. 16 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Николай Николов, касаещо препращаща 
норма към ГПК за напомняне на реалното третиране на 
възнагражденията на адвокатите с възнагражденията на други лица.  

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2621 
Приема предложението на работната група  по т. 17 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Николай Николов, касаещо промени в 
разпоредбата на чл. 1.  

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2622 
Приема предложението на работната група  по т. 18 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Николай Николов, касаещо разпоредбата на 
създаване на нова ал. 6 на чл. 2.  
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*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2623 
Приема предложението на работната група  по т. 19 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Николай Николов, касаещо създаване на 
нова ал. 7 на чл. 2.  

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

Решение №2624 
Приема предложението на работната група  по т. 20 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Николай Николов, касаещо прецизиране на 
чл. 7, ал. 1, т. 7. 

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

Решение №2625 
Приема предложението на работната група  по т. 21 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Николай Николов, касаещо прецизиране на 
чл. 11. 

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

Решение №2626 
Приема предложението на работната група  по т. 22 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Николай Николов, касаещо създаване на нов 
параграф 1а в Допълнителните разпоредби. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и с 3-ма 

"въздържали се"прие  
Решение №2627 

Приема предложението на работната група  по т. 25 от Справка 
по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Владислав Дацов, касаещо преосмисляне на 
измененията в чл. 6, т. 3. 

*** 
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Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  
Решение №2628 

Приема предложението на работната група  по т. 70 от Справка 
по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да се приеме 
предложението на Даниела Минева, касаещо изменение на 
разпоредбата на чл. 10, т. 2. 

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

Решение №2629 
Приема предложението на работната група  по т. 28 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да  се приеме 
по принцип предложението на Зорница Никифорова-Копчева, относно 
чл. 10, т. 2, с оглед изложеното становище в т. 70. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2630 
Приема предложението на работната група  по т. 29 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да се приеме 
по принцип предложението на Ивайло Маджуров, относно чл. 10, т. 2, с 
оглед изложеното становище в т. 70. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2631 
Приема предложението на работната група  по т. 30 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на СНЦОП „Обединение на свободните 
адвокати“, касаещо премахване на т. 9 и т. 10 от чл. 6, с направените 
днес корекции в мотивите.  

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 1 

"въздържал се" прие  
Решение №2632 

Приема предложението на работната група  по т. 31 от Справка 
по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Борислав Вълчев, касаещо изрично 
уреждане на авансовото плащане в Закона за адвокатурата. 
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*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 2-ма 

"въздържали се" прие  
Решение №2633 

Приема предложението на работната група  по т. 32 от Справка 
по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Борислав Вълчев, касаещо изменение на чл. 
6. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 2 "против" и 1 

"въздържал се" прие  
Решение №2634 

Приема предложението на работната група  по т. 33 от Справка 
по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Борислав Вълчев, касаещо създаване на нов 
чл. 37. 

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

Решение №2635 
Приема предложението на работната група  по т. 34 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Огнян Янков, касаещо изменение в чл. 2, ал. 
5. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 1 "против" и 4 

"въздържали се" прие  
Решение №2636 

Приема предложението на работната група  по т. 35 от Справка 
по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Огнян Янков, касаещо калкулиране на 
пътни разходи и нови ал. ал. 6 и 7 на чл. 2. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2637 
Приема предложението на работната група  по т. 36 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Огнян Янков, касаещо установяване на 
минимални размери на възнаграждение за заявяване на приема, 
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вписване на обстоятелства и обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ, без 
адвокатът да е изготвил съответните книжа. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2638 
Приема предложението на работната група  по т. 37 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Огнян Янков, касаещо изменение в чл. 6, т. 
10. 

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

Решение №2639 
Приема предложението на работната група  по т. 38 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Огнян Янков, касаещо нова т. 11 в чл. 6. 

 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2640 
Приема предложението на работната група  по т. 39 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Огнян Янков, касаещо възнаграждението по 
чл. 6, ал. 1, т. 10. 

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

Решение №2641 
Приема предложението на работната група  по т. 40 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да се приеме 
предложението на Огнян Янков, касаещо отстраняване на правописна 
грешка. 

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

Решение №2642 
Приема предложението на работната група  по т. 41 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Огнян Янков, касаещо установяване на 
обективни критерий за определяне на минималните възнаграждения. 
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*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2643 
Приема предложението на работната група  по т. 42 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Огнян Янков, касаещо минималната работна 
заплата, като обективен критерии за определяне на адвокатското 
възнаграждение. 

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

Решение №2644 
Приема предложението на работната група  по т. 43 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Огнян Янков, касаещо определяне на 
минимални адвокатски възнаграждения и индексацията им с дадена 
стойност. 

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

"въздържал се" прие  
Решение №2645 

Приема предложението на работната група  по т. 45 от Справка 
по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на СНЦ „Електронна национална адвокатска 
платформа за сътрудничество“, касаещо приемане на нов подход за 
определяне на минималните адвокатски възнаграждения. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2646 
Приема предложението на работната група  по т. 46 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да се приеме 
по принцип предложението на СНЦ „Електронна национална 
адвокатска платформа за сътрудничество“, относно чл. 10, т. 2, с оглед 
изложеното становище в т. 70. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2647 
Приема предложението на работната група  по т. 47 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
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минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на СНЦ „Електронна национална адвокатска 
платформа за сътрудничество“, касаещо приемане на нова т. 3 на чл. 
10. 

*** 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2648 
Приема предложението на работната група  по т. 48 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да се приеме 
за сведение предложението на СНЦ „Електронна национална 
адвокатска платформа за сътрудничество“. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2649 
Приема предложението на работната група  по т. 50 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Марина Дикова и чуждестранен адвокат 
Петър Диков, касаещо промяна на чл. 3. 

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

Решение №2650 
Приема предложението на работната група  по т. 51 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Марина Дикова и чуждестранен адвокат 
Петър Диков, касаещо приемане на нов параграф 2а, за изменение на 
чл. 4. 

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

Решение №2651 
Приема предложението на работната група  по т. 52 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Марина Дикова и чуждестранен адвокат 
Петър Диков, касаещо изменение в параграф 3, т. 1. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2652 
Приема предложението на работната група  по т. 56 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
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минималните размери на адвокатските възнаграждения, да се приеме 
по принцип предложението на Адвокатския съвет на адвокатска 
колегия Разград, с оглед изложеното в т. 70. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2653 
Приема предложението на работната група  по т. 57 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да се приеме 
по принцип предложението на Адвокатския съвет на адвокатска 
колегия Разград, с оглед изложеното в т.70. 

 
*** 

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 6 "против"  и без 
"въздържали се" прие  

Решение №2654 
Приема предложението на работната група  по т. 58 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - 
Хасково, касаещо изменение на чл. 8, ал. 1. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2655 
Приема предложението на работната група  по т. 59 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия - 
Хасково, касаещо нов параграф 24 за изменение на чл. 36. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против"  и с 1 

"въздържал се" прие  
Решение №2656 

Приема предложението на работната група  по т. 63 от Справка 
по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия 
Габрово, касаещо предложения за определяне на минимално 
адвокатско възнаграждение за учредяване, регистрация и вписване на 
промени в ТРРЦЛНЦ на ЕТ, търговски дружества и др. 

 
*** 
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Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2657 
Приема предложението на работната група  по т. 64 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Даниела Минева, касаещо допълване на 
параграф 3, т. 1. 

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

Решение №2658 
Приема предложението на работната група  по т. 65 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Даниела Минева, касаещо изменение на чл. 
7, ал. 1, т. 4. 

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

Решение №2659 
Приема предложението на работната група  по т. 66 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Даниела Минева, касаещо изменение на чл. 
7, ал. 1, т. 4. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", 1 "против" и 1 

"въздържал се" прие  
Решение №2660 

Приема предложението на работната група  по т. 67 от Справка 
по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да се приеме 
по принцип предложението на Даниела Минева, касаещо намаляване 
на възнаграждението, по чл. 8, ал. 2, т. 1. 

 
*** 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  
Решение №2661 

Приема  да се промени в Наредба №1/2004 г. за минималните 
размери на адвокатските възнаграждения размерът на 
възнаграждението по чл. 8, ал. 2, т. 1 

По §5, т. 2 от проекта изменението в чл. 8, ал. 2, т. 1 числото 
„1200“ от публикуването за обсъждане на проект за изменение, да бъде 
заменено с числото „900“. 

*** 
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Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 3 "против" и без 
"въздържали се" прие 

Решение №2662 
Приема предложението на работната група  по т. 68 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да се приеме 
по принцип предложението на Даниела Минева, касаещо намаляване 
на възнаграждението по чл. 8, ал. 2, т. 2. 

 По §5, т. 2 от проекта изменението в чл. 8, ал. 2, т. 2 числото 
„500“ от публикуването за обсъждане на проект за изменение да бъде 
заменено с числото „350“. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2663 
Приема предложението на работната група  по т. 68а от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Даниела Минева, касаещо по §9, т. 1, буква 
"з" изменение на редакцията на чл. 13, ал. 1, т. 9. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2664 
Приема предложението на работната група  по т. 69 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да се приеме 
предложението на Даниела Минева, касаещо  по параграф 9, т. 1б. „и“ 
от проекта да се отмени чл. 13, ал. 1, т. 10,  след редакция на мотивите, 
че се касае за чл. 6, т. 3, а не чл. 6, ал. 3. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2665 
Приема предложението на работната група  по т. 71 от Справка 

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА, относно промени в Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, да не се 
приеме предложението на Даниела Минева, касаещо промяна на чл. 18, 
ал. 2 от Наредбата. 

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

"въздържал се" прие  
Решение №2666 

Всички предложения, направени при обсъждане на проекта на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, които не 
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касаят конкретни разпоредби и които имат отношение въобще към 
начина на определяне на възнаграждението, да бъдат препратени за 
сведение на Комисията, работеща по нов Закон за адвокатурата, която 
да ги обсъди в рамките на обсъждане на Закона за адвокатурата. 

 
 *** 

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

"въздържал се" единодушно прие  
Решение №2667 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/2004 
г. за определяне на минималните размери на адвокатските 
възнаграждения, съобразно приетите разпоредби в заседанията на 
Висшия адвокатски съвет от 12.06.2020 г. и 24.07.2020 г.  

Да се изпрати Наредбата за изменение и допълнение  на Наредба 
№1/2004 г. за определяне на минималните размери на адвокатските  
възнаграждения за обнародване в "Държавен вестник". 

 
*** 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение №2668 

Приема Секторна оценка на риска от изпиране на пари и 
финансиране на тероризма при дейността на адвокатите в случаите, 
при които те са задължени да прилагат мерките за превенция срещу 
изпиране на пари и финансиране на тероризма вх.№1667/20.07.2020 г. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2669 
Приема по принцип проекта за Единни вътрешни правила на 

Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на 
пари и финансирането на тероризъм с вх. №1667/2020 г. 

Да се обяви проектът на сайта на Висшия адвокатски съвет, за 
да имат възможност адвокатите да изразят своите становища до 17,00 
часа на 3 август 2020 г., и проектът за Единни вътрешни правила да 
бъде разгледан в заседание на съвета на 7.08.2020 г. 

Проектът да бъде изпратен на адвокатските съвети и на 
отделните адвокати. 

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

"въздържал се" прие 
Решение №2670 

Приема  предложение с вх.№1665/20.07.2020 г. на Емил Ядков и 
възлага на работната група да докладва в заседанието на Съвета, 
насрочено за 7.08.2020 г., конкретните предложения за пиар агенция, 
журналисти, членове на Съвета, които да представляват  Съвета.  
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*** 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и с 2-ма 
"въздържал се" прие 

Решение №2671 
На основание чл. 57, §1, буква „в” и чл. 58, §3, буква „б” от 

регламент на ЕС 2016/679, във връзка с чл. 51, т. 2 от Правилника за 
дейността на Комисията за защита на личните данни, да бъде поискано 
от Комисията за защита на личните данни - национален надзорен 
орган в областта на защита на личните данни, официално становище 
по въпросите:  

1. Законосъобразно и допустимо ли е при условията на чл. 6, 
пар. 1, б. „д” и б. „в” от Регламент 2016/679 EU Висшият адвокатски 
съвет като администратор на лични данни, обработващ лични данни 
по смисъла на чл. 10 от ОРЗД, на приложимо, спрямо администратора, 
основание за законосъобразност на обработването (чл. 6, пар. 1, буква 
„в” от Регламент 2016/679 EU, вр. със ЗА, раздел II от ЗА), за целите на 
изпълнение на решенията на Общото събрание на адвокатите от 
страната, проведено на 22.02.2020 г., по реда на Закона за 
адвокатурата, да обработва лични данни, свързани с присъди и 
нарушения на адвокати под формата на публикуването и 
оповестяването им в интернет среда на интернет страницата (сайта) на 
Висшия адвокатски съвет с адрес www.vas.bg, в меню „Служебен вход”, 
и в цялост, на постановените по Дисцилинарни производства по 
Закона за адвокатурата решения (мотиви и диспозитив със заличени 
лични данни на адвокатите), на Висшия дисциплинарен съд и на 
дисципаинарните съдилища при адвокатските колегии, с които 
решения се налагат дисциплинарни наказания на дисциплинарно 
обвинени адвокати, и до която секция да имат достъп всички вписани 
адвокати, които към настоящия момент са повече от 13 500, след 
регистриран достъп чрез използването на двуфакторна защита (парола 
и уникално потребителско име и КЕП), и ако ПРИЛОЖИ техническите 
способи за анонимизиране на данни в съответствие със Становище 
05/2004 на Работната група по чл. 29, прието на 10 април 2014 година? 

2. Законосъобразно и допустимо ли е, при условията на чл. 6, 
пар. 1, „д“ и б. „в” от Регламент 2016/679 EU, Висшият дисциплинарен 
съд чрез своя председател, без да е администратор на лични данни, но 
обработващ лични данни по смисъла на и. 10 от ОРЗД, на приложимо, 
спрямо администратора, основание за законосъобразност на 
обработването (чл. 6, пар.1, буква „в” от Регламент 2016/679 EU, вр. 
със ЗА, раздел II от ЗА), за целите на изпълнение на решенията на 
Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 22.02.2020 
г., по реда на Закона за адвокатурата, да обработва лични данни, 
свързани с присъди и нарушения на адвокати под формата на 
публикуването и оповестяването им в интернет среда на интернет 
страницата (сайта) на Висшия адвокатски съвет с адрес www.vas.bg, в 
меню „Служебен вход“, и в цялост на постановените по 
Дисциплинарни производства по Закона за адвокатурата, решения 
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(мотиви и диспозитив със заличени лични данни на адвокатите), на 
Висшия дисциплинарен съд и на Дисциплинарните СЪДИЛИЩА при 
адвокатските колегии, с които решения се налагат дисциплинарни 
наказания на дисциплинарно обвинени адвокати, и до която секция да 
имат достъп всички вписани адвокати, които към настоящия момент 
са повече от 13 500, след регистриран достъп чрез използването на 
двуфакторна защита (парола и уникално потребителско име и КЕП), и 
ако приложи техническите способи за анонимизиране на данни, в 
съответствие със Становище 05/2004 на Работната група по чл. 29, 
прието на 10 април 2014 година? 

*** 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2672 
Оставя без разглеждане молбата на Виолетка Александрова 

Христоскова вх.№1261/5.06.20 г. за искане за изразяване на становище 
от Висшия адвокатски съвет за прилагане на чл. 694 от Търговския 
закон, във връзка с чл. 36 от Закона за адвокатурата, за определяне на 
възнаграждение на процесуални представители на длъжника по 
несъстоятелността. 

*** 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2673 
Одобрява извършените разходи за периода 1.07.-20.07.2020 г. на 

стойност над 3000 лв., съобразно финансовия доклад на главния 
секретар вх.№1683/21.07.2020 г. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 4 гласа "за" и 9 "против" прие 

Решение №2674 
Отхвърля искането по молба вх.№1589/20 г. за освобождаване от 

повторно заплащане на встъпителна вноска към Висшия адвокатски 
съвет на Николина Андонова Андонова. 

 
*** 

 Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и 
индивидуални преписки. 

*** 
Преписка вх. №1269, като към нея е прибавена и преписка вх. №1670 

от 20.07.2020 г. 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2682 
Оставя без разглеждане жалбата на адвокат Юлиян Георгиев 

Георгиев,  от Адвокатска колегия Варна, срещу решение №92 на 
Адвокатския съвет – Варна, обективирано в протокол №10 от 
редовното заседание на съвета, проведено на 21.05.2020 г., с което се 
определя възнаграждение  ………….. за председателя на Адвокатския 
съвет, считано от 1.05.2020.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
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*** 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" 1 „против” и 1 

„въздържал се” прие 
Решение №2683 

Оставя без разглеждане жалбата на адвокат Юлиян Георгиев 
Георгиев, от Адвокатска колегия Варна, срещу решение №93 на 
Адвокатския съвет – Варна, обективирано в протокол №10 от 
редовното заседание на съвета, проведено на 21.05.2020 г., с което се 
определя възнаграждение ………………….. за секретаря на адвокатския 
съвет, считано от 1.05.2020.  

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

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без „против” и с 2-ма 
„въздържали се” прие 

Решение №2684 
Оставя без разглеждане жалбата на адвокат Юлиян Георгиев 

Георгиев, от Адвокатска колегия Варна, срещу решение №94 на 
Адвокатския съвет – Варна, обективирано в протокол №10 от 
редовното заседание на съвета, проведено на 21.05.2020 г., с което се 
определя възнаграждение …………………….за зам.-председателя на 
адвокатския съвет, считано от 1.05.2020 г.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
  

*** 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 3-ма „Против и без 

„Въздържали се” прие 
Решение №2685 

Оставя без уважение жалбата на адвокат Юлиян Георгиев 
Георгиев, от Адвокатска колегия Варна, срещу решение №106, взето по 
протокол №13 от 9.07.2020 г. за изменение на Решение №92 от 
21.05.2020 г. по протокол №10 на Адвокатския съвет – ……….. 

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

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

Решение №2686 
Оставя без уважение жалбата на адвокат Юлиян Георгиев 

Георгиев, от Адвокатска колегия Варна, срещу решение №107, взето по 
Протокол №13 от 9.07.2020 г. за изменение на Решение №93 от 
21.05.2020 г. по Протокол №10 на Адвокатския съвет – Варна, ………… 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 

*** 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 2-ма „против и без 

„въздържали се” прие 
Решение №2687 
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Оставя без уважение жалбата на адвокат Юлиян Георгиев 
Георгиев, от Адвокатска колегия Варна, срещу решение №124, взето по 
протокол №13 от 9.07.2020 г. на Адвокатски съвет – Варна.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 

*** 
Преписка вх. №1565.  

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 2-ма „против и без 
„въздържали се” прие 

Решение №2688 
Оставя без разглеждане жалбата на Димитър Петров Петров, 

адвокат от Адвокатска колегия – Варна, срещу мълчалив отказ на 
Адвокатския съвет при Варненската адвокатска колегия да се 
произнесе по негово предложение вх. №601 от 3.06.2020 г. на 
Адвокатска колегия – Варна, с което се предлага на съвета да отмени 
свои решения №№82,91, 92, 93 94, приети в заседанието на 21.05.2020 г.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
…………… 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Благодаря Ви, колеги! 
Закривам заседанието. 
 

(15,55 часа) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  

                                   АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   
 

                                                              РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА     
Стенограф:  
                  (Р. Никова)  


