
 ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
   

 
СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

  №71 
ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
18 септември 2020 г., х-л „Черно море“ 

Варна  
 

(14,10 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.  Емил Ядков  
8. Красимир Краев  
9. Милен Ралчев  
10. Никола Рангелов  
11. Станислав Тонов (от 14,45 часа) 
12. Стефан Ботев   
13. Христо Христов  
Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд   
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет 
Резервни членове на ВАС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Мария Ганева 
4. Нели Виодорова  
5. Румен Петков  
6. Светлана Проданова  
7. Христо Караманолов  
 
Присъстват  още: 
Иван Демерджиев, председател – Пловдив 
Иван Иванов, председател – Търговище  
Евгени Попов, председател – Габрово 
Христо Караманолов, председател – Кърджали  
Оля Ботева, председател – Плевен  
Христина Тошева, секретар  – Плевен  
Георги Недков Петров – зам.-председател – Русе 
Мария Райчева – секретар, Стара Загора  
 
ОТСЪСТВАТ: 
Веселка Коева  
Лидия Атанасова  

 
Дневен ред: 

 
1. Финансови въпроси. Справка за заплащане на месечни вноски към ВАдвС. 

Докладва: Главният секретар на ВАдвС. 
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2. Обсъждане на становища и предложения. 
 Докладва: Председателят на Висшия адвокатски съвет  
3. Обсъждане на Доклад на Комисията по провеждане  на изпита за адвокати и млаки – 

пролетна сесия 2020 г.  
4. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 

Докладват: Членове на ВАдвС.  
  5. Разни. 

 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден! Налице е необходимият кворум, откривам 

днешното заседание.  
……… 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и 1 "въздържал се" прие  

Решение №2934 
Одобрява направените разходи за периода 03.09-14.09.2020 г., така както са 

посочени в доклада на главния секретар, вх.№2193/09.2020 г. по раздел І, касаещи суми, 
които са на стойност над 3000 лв. 

 
*** 

Непубликуваните решения се отнасят до социални и индивидуални преписки. 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", 1 "против" и без "въздържали се" прие  

Решение №2943 
Да се отговори на Марияна Костова Василева, че няма основание за намаляване на 

определената от Висшия адвокатски съвет встъпителна вноска към Висшия адвокатски 
съвет. 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 3 гласа "за", 5 "против" и 5 "въздържал се" прие  

Решение №2944 
Не се приема предложението на Тодор Табаков за изпращане на сигнал до БНБ, 

Управление „Банков надзор“, с копие до Държавната агенция за национална сигурност, 
до Асоциацията на търговските банки, до Министерството на икономиката, до 
Българската агенция за инвестиции относно неоправдани пречки и препятствия пред 
чуждестранните лица чрез практическо налагане на забранителен режим за откриване на 
набирателни сметки на чуждестранни лица в български банки. 

 
*** 

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

Решение №2945 
Да бъде върнат на Секция „Административно и данъчно право и процес“ сигнал – 

предложение вх. №1676/21.07.2020 г. за детайлизация на доводите по отношение на 
проверката на произход на капитала и набирателните сметки на чуждестранни лица в 
български банки. 

*** 
Становище е с вх. №1937/2020 г.  
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2946 
Отклонява искането на Александър Колчев с вх. №1646/16.07.2020 г. по 

съображенията, изложени в доклада на Валя Гигова вх. №1937/10.08.2020 г., а именно, че 
Висшият адвокатски съвет няма компетентност да иска тълкуване на конституционни 
разпоредби. 

 
*** 

Становище с вх. №1977/14.08.2020 г.  
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Висшият адвокатски съвет с 4 гласа "за" , 5 "против" и 4-ма "въздържали се" 
прие  

Решение №2947 
Не се приема предложението да бъде отхвърлен сигнал вх.№710/10.03.2020 г. на 

Румен Неков, относно несъответствие на данъчно-процесуални норми на чл.191 ал. 5-7 от 
ДОПК с чл. чл. 48, ал. 5 и чл. 56 от Конституцията на Република България. 

 
*** 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 1 "въздържал се" прие  
Решение №2948 

Да бъде възложено на трите секции на Комисията по правни въпроси към Висшия 
адвокатски съвет – „Гражданско право и процес“, „Административно и данъчно право и 
процес“ и „Конституционно право“, да работят върху поставения от Румен Нековв 
преписка вх.№ 710/10.03.2020 г. въпрос относно несъответствие на данъчно процесуални 
норми на чл. 191, ал. 5 до ал. 7 на ДОПК с разпоредбите на Конституцията на Република 
България. 

*** 
Сигнал от Виктор Шуманов вх. №2101/2020 г.  
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и без "въздържал се" 

прие  
Решение №2949 

Отлага разглеждането на предложение вх. №2226 от 16.09.2020 г. на експертите от 
секция „Конституционно право” за искане за обявяване противоконституционност на 
основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България на разпоредби в Закона 
за мерките срещу изпиране на пари за заседанието на Висшия адвокатски съвет, 
насрочено на 9.10.2020 г., като се поиска мнението и на други експерти 
конституционалисти. 

Проектът да се изпрати и на адвокатските съвети за допълнителни предложения в 
срок до края на м. септември.  

*** 
Доклад вх. №2154.  
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и без "въздържал се" 

прие  
Решение №2950 

Приема доклада на изпитната комисия от пролетната сесия на изпита за адвокати 
и младши адвокати за 2020 г., вх. №2154/10.09.2020 г. и на основание чл. 17 от Наредба №2 
за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, след 
изтичане на едномесечен срок от провеждане на изпитната сесия писмените работи на 
участвалите в изпита кандидати, тестове и решения на казуси да бъдат унищожени, като 
срокът за приключване е от 10.09.2020 г. – от приключване на последния изпитан 
кандидат. 

*** 
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни преписки. 

 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и "въздържал се" прие  
Решение №2956 

Открива процедура за извършване на номинации на адвокати, които биха 
заслужили връчването на наградата „Тодор Бурилков” за 2020 г. 

В срок до 30.09.2020 г. адвокатските колегии и адвокати от адвокатската общност 
да направят предложения за колега, който би могъл да носи тази престижна награда.  

Определя комисия в състав Людмил Рангелов, Станислав Тонов и Валя Адиркова, 
която  да разгледа предложенията и да докладва в заседанието на Висшия адвокатски 
съвет на 9.10.2020 г.   

…….. 
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ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам 
заседанието. 

 
(16,30 часа) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:……………. 
                      РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА  
 

Стенограф:  
                  (Р. Никова)  


