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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

  №70 

ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

11 септември 2020 г., ул. Калоян 8, ІV ет., ЦОА „Кръстю Цончев“, зала №3 

 

  

(9,30 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 до 17,28 часа) 

7. Веселка Коева  

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. Мария Ганева 

4. Нели Виодорова (от 10,10 часа) 

5. Светлана Проданова 

Отсъстват: 

Лидия Атанасова 

 

Дневен ред: 
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1. Обсъждане на становища и предложения.  

Докладва: Председателят на ВАдвС. 

2. Финансови въпроси.  

Докладва: Главният секретар на ВАдвС.  

3. Обсъждане на доклад вх. №2097/03.09.2020 г. на председателя на РГ по Наредба 

3/29.10.2004 г. 

Докладва: Председателят на РГ Емил Ядков. 

4. Обсъждане на проект за нова Наредба за водене, съхраняване и достъп  до регистрите  

на  адвокатските колегии  и  единните адвокатски регистри (в изпълнение на Решение 

№1022/18.05.2018 г. и Решение №2160/6.12.2019 г. на ВАдвС. 

Докладва: Председателят на РГ Емил Ядков. 

5. Обсъждане  на доклада на председателя  на РГ  по  Наредба №3. Обсъждане  на 

предложения  за възлагане  на  втори  етап  от електронизация на регистърните производства в 

адвокатурата.  

Докладва: Председателят на РГ Емил Ядков. 

6. Доклад на Работната група по нов Закон за адвокатурата. 

      Докладва: Председателят на РГ Валя Гигова. 

7. Есенна конференция на българската адвокатура в гр. Варна - 18-20.09.2020 г. – 

организационни въпроси. 

     Докладват: Председателят на ВАдвС  

       Главният секретар на ВАдвС 

8. Предложение за реализация на конкретни мерки по изпълнение на комуникационната 

политика на ВАдвС. 

      Докладва: Председателят на ВАдвС и РГ. 

9. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 

      Докладват: Членове на ВАдвС. 

10. Разни. 

 

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден! Откривам днешното заседание.  

………. 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа единодушно прие  

Решение №2785 

 Прави промяна в дневния ред, като т. 1 – „Обсъждане на становища и 

предложения” минава след т. 5 от дневния ред, преди Доклад на работната група по нов 

Закон за адвокатурата.  

*** 

 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа единодушно прие  

Решение №2786 
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Одобрява разходите, извършени от 03.08.2020 г. до 03.09.2020 г. на стойност над 

3000 лв., съобразно доклада на главния секретар вх. № 2125/8.09.2020 г. 

 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа единодушно прие  

Решение №2789 

Предоставя мандат на председателя на Висшия адвокатски съвет да сключи 

договор за възлагане на финансова ревизия за дейността на Висшия адвокатски съвет за 

периода 01.01.2017 г. – 31.12.2020 г. 

*** 

Непубликуваните решения се отнасят до социални и индивидуални преписки. 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“, 1 „"против", и без "въздържали се" 

прие  

Решение №2795 

Във връзка с постъпила молба с вх. №2103/2020 г. отказва намаляване на 

встъпителните вноски към Висшия адвокатски съвет при повторно вписване и 

възстановяване на половината от внесената сума от 1500 лв. на адвокат …… от 

Варненската адвокатска колегия. 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „за“, 2-ма "против", и 2-ма "въздържали се" 

прие  

Решение №2796 

Оставя без уважение искането на Управителния съвет на Фондация ЦОА „Кръстю 

Цончев“ за отпускане на средства в размер на до 20 000 лв. във връзка с тържественото 

честване 15-годишнината от създаването на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю 

Цончев" и 110 години от рождението на патрона Кръстю Цончев, съобразно искане вх. 

№1661/07.2020 г. 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ единодушно прие  

Решение №2797 

Отпуска като дарение на Европейски адвокати в Лесбос – ELIL, създадена от ССВЕ 

сумата от 2000 евро за подпомагане на проекта им за увеличаване числеността на 

адвокатите с нови 6 адвокати за остров Самос и 8 за остров Лесбос, за да се подпомогне и 

продължи работата им за поддържане върховенството на закона и защита правата на 

човека.  

 

Непубликуваните решения се отнасят до индивидуални преписки. 

 

*** 
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Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ единодушно прие  

Решение №2800 

Висшият адвокатски съвет спонсорира издаването на автобиографичната книга 

„Йордан Минчев – мисия адвокат, 64 години във Великотърновската адвокатура“ с автор 

Мила Милчева със сумата 3200 лв., с включен ДДС, със задължението да бъдат 

предоставени на Висшия адвокатски съвет 30 бр. безвъзмездно от книгата и бъде отразено 

спонсорирането от страна на Висшия адвокатски съвет. 

 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ единодушно прие  

Решение №2801 

Допълва Решение №2160 на Висшия адвокатски съвет, като след думите „чл. 147“ 

се добави „и чл. 148“, при което решението придобива следния вид: Открива процедура по 

изменение и допълнение на Наредба №3 за водене и съхраняване на регистрите от 

адвокатски съвети или за изготвяне на нова Наредба по чл. 147 и чл. 148 от Закона за 

адвокатурата. 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за“ единодушно прие  

Решение №2802 

Новата Наредба да бъде с наименование „Наредба №3 за реда за водене, 

съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски 

регистри“. 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за“ единодушно прие  

Решение №2803/2893 

Приема проекта на Наредба №3 за реда за водене, съхраняване и достъп до 

регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри така, както е 

предложен от работната група с вх. №2108-2/3.09.2020 г. 

 

*** 

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

Решение №2894 

Приема мотивите и частичната оценка на въздействие към проекта на Наредба №3 

за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и 

единните адвокатски регистри.  

*** 

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 4 "против" и без "въздържали се" прие  

Решение №2895 

Проектът на Наредба №3 за реда за водене, съхраняване и достъп до адвокатските 

регистри и единните адвокатски регистри, заедно с доклад, мотиви и частична оценка на 
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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 30 дни.  

 

*** 

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

прие  

Решение №2896 

Отлага разглеждането на точка 5 от настоящия дневен ред.  

До 30.09.2020 г. да бъде извършена проверка от компютърен специалист на 

изпълнението на договора за обновяване на адвокатския регистър и каква част е платена, 

и да се изготви доклад. 

В доклада да се даде  информация по въпросите, залегнали в докладите вх. № 2131, 

2009 и 2133/20 г., както и за непредвидените разходи,  посочени с вх. №2131/2020 г. 

Главният секретар да докладва в заседанието на 18.09.2020 г. предложената от 

експерта цена за изготвяне на  експертизата. Експертизата да бъде изготвена до края на 

месец септември 2020 г. и бъде докладвана в заседанието на Висшия адвокатски съвет  на 

09.10.2020 г.  

*** 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 3 "против" и без "въздържали се" прие  

Решение №2897 

Да не се извършват промени в чл. 41 от Закона за адвокатурата.   

 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2898 

Приема редакцията на Ели Христова, посочена в предложение вх. № 

2077/31.08.2020 г. за чл. 42 от Закона за адвокатурата, като в ал. 6 от предложената 

редакция  отпадне думата „физическо”. 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2899 

Приема текста на Ели Христова, посочен в предложение вх. № 2077/31.08.2020 г.  за  

редакция на нов чл. 42а от Закона за адвокатурата, като в ал. 2 отпадне второто 

изречение – „Името на домейна трябва да съдържа името на адвоката, придружено от 

званието на адвоката или пълното и съкратено наименование на съответната форма на 

упражняване на адвокатска професия”. 

*** 

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

Решение №2900 
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Отпада предложението на адвокат Ели Христова, посочен в предложение вх. № 

2077/31.08.2020 г.  в частта за създаване на нов чл. 42б от Закона за адвокатурата. 

 

*** 

 

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

Решение №2901 

Не приема предложението за откриване процедура по изменение на чл.8 от 

Етичния кодекс на адвоката. 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2902 

Да се изкаже благодарност на членовете на Комисията по изготвяне на Концепция 

за нов Закон за адвокатурата за работата им  до този момент. 

 

*** 

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

Решение №2903 

Не се приема предложението за отлагане на  разглеждането на т. 8 от дневния ред. 

 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2905 

Заседанието продължава с гласуване без електронната система. 

 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа за, 1 "против" и 3 "въздържали се" прие 

Решение №2906 

Отменя Решение №277 на Адвокатския съвет – Благоевград, обективирано в 

Протокол №11/29.05.2020 г. от заседанието на Адвокатския съвет в Благоевград за избор 

на секретар на Адвокатския съвет  Благоевград, като незаконосъобразно.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

*** 

 

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 1 "против" и 4 "въздържали се" прие 

Решение №2907 

Отменя Решение №278 на Адвокатския съвет – Благоевград по т. 3 от дневния ред, 

обективирано в Протокол №11/29.05.2020 г. за определяне дата за провеждане на Общо 

събрание на адвокатите от Адвокатска колегия – Благоевград за избор на членове на 
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Адвокатския съвет и допълване състава на Дисциплинарния съд, насрочен за 12.09.2020 и 

19.09.2020 г. като незаконосъобразно.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

*** 

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

прие  

Решение №2908 

Отказва да изпрати по компетентност на Висшия дисциплинарен съд материалите 

по преписката поради липса на  констатирани персонални нарушения по чл. 132 от Закона 

за адвокатурата, извършени от присъствалите и гласували отмените решения – №277 и 

№278 на АС Благоевград, отразени в Протокол №11/29.05.2020 г., членове на Адвокатския 

съвет при Адвокатска колегия – Благоевград.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

*** 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2909 

Връща на Апелативния съд – Велико Търново гражданско дело ….  г. със страни 

………………., насрочено за 16.09.2020 г. и информира административния ръководител, 

председател на Апелативен съд – Велико Търново, че компетентен да се произнесе по 

искане на адвокат за определяне на възнаграждение по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за 

адвокатурата е Адвокатският съвет на колегията, в която е вписан искащият адвокат.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

*** 

Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и индивидуални  преписки. 

Преписка вх.№1596/10.07.2020 г.  

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2917 

 

*** 

 

 

*** 

 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2933 

Възлага на експертите към Комисията по правни въпроси да направят 

предложение за атакуване по Закона за частните съдебни изпълнители, да изготвят 
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становище относно искане на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република 

България за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за частните 

съдебни изпълнители, а също така и за атакуване пред Върховния административен съд 

на Наредбата за служебните архиви на частните съдебни изпълнители, касаеща достъпа 

на адвокати до дела и с оглед чл. 31 от Закона за адвокатурата.  

Определя срок за изготвяне на предложенията в двете части до 30 септември 2020 

г., и включване за разглеждането им в заседанието на Висшия адвокатски съвет, 

насрочено за 9 октомври 2020 г. 

……….. 

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, има ли още нещо?  

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание. 

(18,00 часа) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:……………. 

                      РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ: 

                                      …………….. 

                       АТАНАС СТОЯНОВ  

Стенограф:    

                (Р. Никова)  


