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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 
№72 

ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

9 октомври 2020 г., ул. Калоян №8, ЕТ. ІV 
София 

 
(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 9,55 до 17,40 часа) 
7. Веселка Коева (до 16,30 часа) 
8.  Емил Ядков  
9. Красимир Краев (от 9,40 до 17,35 часа) 
10. Лидия Атанасова  
11. Милен Ралчев  
12. Никола Рангелов  
13. Станислав Тонов  
14. Стефан Ботев   
15. 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  

Дневен ред: 
 

1. Финансови въпроси.  
Докладва: Главният секретар на ВАдвС. 
2. Обсъждане на дати за провеждане на есенната сесия на изпита за 

адвокати и младши адвокати. 
Докладва: Председателят на Висшия адвокатски съвет.  
3. Обсъждане на становища и предложения.  
Докладва: Председателят на ВАдвС.  
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4. Обсъждане на инициативи, свързани с 95 години от създаване на 
Висшия адвокатски съвет. 

Докладва: Председателят на ВАдвС. 
5. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
Докладват: Членове на ВАдвС.  
  6. Разни. 

 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден!  
Колеги,  налице е необходимият кворум и откривам днешното заседание.  
….. 

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

Решение №2957 
Одобрява извършените разходи за периода 14.09.-30.09.2020 г. на 

стойност над 3000 лв., по раздел I, т.1 от Финансовия доклад на главния 
секретар с вх. №2464/08.10.2020 г.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без „против“ и 4 

„въздържали се“ прие  
Решение №2959 

Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да сключи 
договор с "Лакорда" АД, за 3-годишен период от време, считано от 1.12.2020 
г., за модули в платформата ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ - Анотирани нормативни 
актове“, „Бюлетин „Лакорда“, „Българско право“, „Съдебна практика“, 
„Право на Европейския съюз“, „Процедури и формуляри“, „Бизнесрегистър“, 
"LAKORDA MOBILE“ с добавен модул „Свързани инстанции“ …. 

 * * * 
 

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

Решение №2962 
 Предоставя финансова помощ на Юридическия факултет при 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ за честването на 
30-годишнината от създаването му, в размер на 7500 лева, по предложение на 
председателя на АС при АК - Велико Търново, адв. Даниела Минева, 
вх.№2383/02.10.2020 г. 

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

"въздържал се" прие  
Решение №2963 

Предоставя сума в размер на 3000 лева за издаването на книгата на 
доц. д-р Захари Емилов Торманов, със заглавие „Договорът. Практическо 
ръководство за търговски и граждански договори“,  вх.№2436/2020 г., със 
задължението на автора да отрази в книгата спомоществователството на 
Висшия адвокатски съвет и да предостави на ВАдвС безвъзмездно 30 бройки 
от книгата. 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и без 
"въздържали се" прие  

Решение №2964 
Предоставя сума в размер на 3924 лева за издаването на книгата на 

проф. д-р Огнян Христов Стамболиев и доц. д-р Таня Панайотова 
Градинарова със заглавие „Обективно съединяване на искове в Гражданския 
процес“, със задължението на авторите да отразят в книгата 
спомоществователството на Висшия адвокатски съвет, и да предоставят 
безвъзмездно на ВАдвС 30 бройки от книгата. 

 
* * * 

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

Решение №2966 
Да бъде подпомогнато издаването на книгата на доц. д-р Николай 

Колев със заглавие „Търговски дружества. Синтез и коментар на практиката 
на ВС и ВКС“ със сумата 3000 лв., като в книгата бъде отразено 
спомоществователството на Висшия адвокатски съвет и задължението на 
автора да предостави безвъзмездно на ВАдвС 30 бройки от книгата. 

 
* * * 

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

"въздържал се" прие  
Решение №2967 

            Отменя свое Решение №2896/11.09.2020 г., с което: „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 13 гласа "за", 1 "против" и без 

"въздържали се" прие  
Решение №2969 

Да бъдат уведомени адвокатските съвети, както и всички адвокати от 
страната, че Висшият адвокатски съвет няма да предоставя стикери за 
заверка на адвокатските карти за 2021 г., без да бъдат издължени месечните 
вноски към Висшия адвокатски съвет. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
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Решение №2972 
Определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за 

провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати датите за есенната 
сесия на изпита за кандидати за адвокати и младши адвокати за 2020 г. – 
писмен изпит на 14 и 15 ноември 2020 г. и устен изпит – на 28 ноември 2020 г.  

Писменият изпит се провежда в 4 изпитни зали – 220, 222, 224 и 226 на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия, нова сграда, гр. 
София, бул. Хр. Смирненски №1, както следва. 

Първа част – на 14.11.2020 г., от 9,00 часа, регистрация от 8,00 часа. 
Втора част – на 15.11.2020 г., от 14,00 часа, регистрация от 13,15 часа. 
Устен изпит – на 28.11.2020 г., от 9,00 часа, в сградата на Висшия 

адвокатски съвет на ул. Цар Калоян №8, ет. ІV, гр. София.“  
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 2 гласа "за", 9 "против"  и 2-ма 

"въздържали се" прие  
Решение №2973 

Отхвърля предложението за отлагане вземането на решение по  

изменение на чл. 41 от Закона за адвокатурата. 
 

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

се" прие  
Решение №2974 

Да бъде изменен текстът на чл. 41 от Закона за адвокатурата по 
следния начин:  

Чл. 41, ал. 1: „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да 
осъществява контакт с потенциални клиенти чрез посредничество на друг 
колега или лице, с което има семейна, роднинска или предходна 
професионална връзка“;  

Ал. 2: „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да 
осъществява контакт с потенциални клиенти чрез участие в електронни 
платформи, създадени и управлявани от адвокатските съвети или от други 
адвокати, адвокатски дружества или адвокатски съдружия, съобразно 
правила, приети от Висшия адвокатски съвет“;  

Ал. 3: „В тези случаи адвокатът няма право да поделя 
възнаграждението си с лице, което не е адвокат, или форма на съвместно 
упражняване на адвокатска професия“;  

Ал. 4: „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз, адвокатското 
дружество или съдружие не могат да ползват посредници за осъществяване 
на процесуално представителство. 

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

Решение №2975 
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По отношение на предложението на Висшия адвокатски съвет, 
изпратено до Министерство на икономиката във връзка с процедурата за 
нарушение на 2020/4006, както и проведената среща на 24.09.2020 г. и 
предложените от името на Министерство на правосъдието промени за 
използвани думи и изрази, Висшият адвокатски съвет изразява следното 
становище по чл. 42 и чл. 42а, приема дадените редакции в синьо, като: 

 В чл. 42, ал. 1, накрая, държи да бъде използван изразът „съвместни 
форми на упражняване“, а не „формите на съвместно упражняване“. 

В ал. 6 на чл. 42 да бъде приета предложената редакция „при 
потенциалния“, а не „при бъдещия“ клиент.  

В останалите предложения на чл. 42 се съгласява с направените 
корекции.  

В чл. 42а, ал. 1 текстът да бъде: „Адвокатът или адвокатът от 
Европейския съюз може да рекламира дейността си в интернет лично или 
чрез участие в регламентирани от Висшия адвокатски съвет електронни 
платформи, като спазва правилата по предходния член.“ 

В останалата част на чл. 42а приема нанесените в синьо корекции. 
 

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

Решение №2976 
Предлага изменение на чл. 132, т. 4 от Закона за адвокатурата, като 

текстът придобие следния вид – „посредничество или рекламиране, 
извършено в нарушение на този закон“. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №2977 

Да бъде изпратено до Министерския съвет на Република България 
предложение от Висшия адвокатски съвет за иницииране на промени в 
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, осигуряващи 
достъп до информация за заинтересуваните лица и техните пълномощници до 
досиетата на децата, открити по повод на постъпили сигнали по чл. 9 от 
Правилника за приложение на Закона за закрила на детето до дирекциите 
„Социално подпомагане“ с текста, предложен с вх.№2403 от 5.10.2020 г., като 
навсякъде изразът „процесуални представители“ бъде заменен с 
„пълномощници“. 

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

"въздържал се" прие 
Решение №2978 

Възлага на Румен Неков да изготви проект на искане от Висшия 
адвокатски съвет, на основание чл. 150, ал. 4 от КРБ прогласяване на 
противоконституционност на разпоредбите на чл. 191, ал. 5 – 7 на ДОПК, 
съобразно отправеното от него искане до Висшия адвокатски съвет. 

 
* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №2979 

Отклонява сигнал вх.№628/5.03.2020 г. на адвокат Наталия Андреева 
за иницииране на тълкувателно дело относно определяне на адвокатското 
възнаграждение в производство по несъстоятелност поради неправилна 
съдебна практика, като неоснователно. 

 
* * * 

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

Решение №2980 
Отклонява искането на адвокат Роксана Найденова вх.№784/27.03.2020 

г. по приложението на чл. 142, ал. 2 от ГПК, тъй като не намира основание да 
инициира законодателни промени в тази насока. 

 
* * * 

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

Решение №2981 
Отклонява искането на адвокат Наско Станев, вх.№851/6.04.2020 г., 

тъй като са взети предвид при определяне на мярка 60/40 по ЗМДВИП. 
 

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

Решение№2982 
Възлага на експертите при Висшия адвокатски съвет да установят 

дали има противоречива практика по приложението на чл. 97 от Закона за 
собствеността по искането на Марина Мутафян вх.№853/6.04.2020 г. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение №2983 

Отклонява искането на адвокат Атанас Георгиев по отношение на 
предложението му вх.№972/22.04.20 г., тъй като посоченото в него е отразено 
в становищата на Висшия адвокатски съвет по поставените въпроси до 
Народното събрание и до Министерския съвет. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №2984 

Отклонява сигнал вх.№1213/29.05.2020 г. на СНЦ – Конфедерация за 
защита от дискриминация, представляван от Анели Чобанова, Висшият 
адвокатски съвет на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република 
България да направи искане за противоконституционност на чл. 61, ал. 8 от 
Закона за здравето, като неоснователно. 
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* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2985 
Оставя без уважение като неоснователно искане вх. №1534/6.07.20 г. на 

Асоциацията на секретарите на общини в Република България за 
приложението на Закона за достъп до обществена информация. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение №2986 

Да се направи искане до Върховния касационен съд, Наказателна 
колегия, за тълкуване на чл. 198, ал. 1 от Наказателнопроцесуалния кодекс, 
така както е представено от експерта Румен Ненков, по предложение 
вх.№1542/6.07.2020 г. от Методи Лалов и Искра Кишкова. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №2987 

Отклонява искането на Елица Буенова, по молба вх.№583/26.02.2020 г., 
като неоснователно. 

* * * 
Преписка вх.№1933/10.08.20 г.  
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2991 
Оставя без уважение жалбата на ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД срещу решение 

на Пернишкия адвокатски съвет, взето по Протокол №10/23.07.2020 г., за 
определяне възнаграждение по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата на 
адвокат Бисер Янков Атанасов от Пернишката адвокатска колегия, като 
недопустима.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
Преписки вх. №№2262,2263,2264/23.09.2020 г.  
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", 1 "против"  и без 

"въздържали се" прие  
Решение №3000 

Връща преписки вх.№№2262/2263/2264/23.09.2020 г. по жалбата на 
Димитър Петров Ганев и Пейчо Благоев Попчев срещу решението на 
Софийския адвокатски съвет, обективирано в Протокол №26/1.09.2020 г., с 
което не е уважено искането им по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, за 
окомплектоване. 

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

Решение №3008 
Освобождава, по негова молба, Димитър Петров, адвокат от 

Адвокатска колегия – Варна, от работа в Комисията за изготвяне на 
Концепция на нов Закон за адвокатурата. 
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                                                    * * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение №3009 
Подкрепя обръщението на Софийския адвокатски съвет, като 

Висшият адвокатски съвет да направи и индивидуални срещи, заедно с 
участие на председатели на адвокатските колегии, с министъра на 
правосъдието, с представляващия Висшия съдебен съвет, като се изиска от 
тях да бъдат изготвени правила за гарантиран достъп на адвокатите до 
делата. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение №3010 

Взема принципната позиция да не изпраща представител в 
създадената комисия към Народното събрание във връзка с проекта за 
приемане на нова Конституция, а да бъде изпратено само приетото 
становище на Съвета по този въпрос. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение №3011 

Определя с наградата „Тодор Бурилков” на Висшия адвокатски съвет 
посмъртно да бъде награден адвокат Борислав Ралчев от Варненската 
адвокатска колегия. 

 
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни, индивидуални, 

финансови и социални преписки. 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, имате ли нещо още? 
Желая Ви всичко най-хубаво! 
Благодаря Ви за участието. 
Лек път на тези, които ще пътуват и приятна почивка. 
 

(18,45 часа) 
 
 

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

Стенограф:  
                  (Р. Никова)  

 
 

 
 


