ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ
№74
ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
20 ноември 2020 г.
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
7. Веселка Коева
8. Емил Ядков
9. Красимир Краев
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. Обсъждане и приемане на проект за Наредба №3 за реда за водене,
съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните
адвокатски регистри.
2. Финансови въпроси.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС

3. Обсъждане на становища и предложения.
Докладва: Зам.-председател на ВАдвС
4. Обсъждане на Проект за Бюджет 2021 г. на Висшия адвокатски
съвет.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС
5. Дисциплинарни и индивидуални преписки
Докладват: Членове на ВАдвС
6. Разни.
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, откривам днешното
заседание.
…………
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и 4-ма
"въздържали се" прие
Решение №3041
Приема изменения в сроковете на проекта за Наредба за изменение
и допълнение на Наредба №3 за реда за водене, съхраняване и достъп до
регистрите на адвокатските колегии, единните адвокатски регистри,
както следва: в §3 срокът да бъде 01.04.2021 г., в §4 срокът да бъде
01.10.2021 г., и в §10 срокът да бъде 01.04.2021 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и 5
"въздържали се" прие
Решение №3042
Приема Наредба №3 за реда за водене, съхраняване и достъп до
регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри,
съобразно приетите разпоредби в заседанието на 11.09.2020 г. и 20.11.2020
г.
Да се изпрати Наредба №3 за реда за водене, съхраняване и достъп
до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри
за обнародване в Държавен вестник.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №3043
Одобрява разходите на стойност над 3000 лв., за периода 24.10.12.11.2020 г., съобразно финансовия доклад на главния секретар с вх.
№2833/18.11.2020 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и 3-ма
"въздържали се" прие
Решение №3048
Възстановява на Софийския адвокатски съвет сума в размер на
11 272,11 лв. за организацията за провеждане на Международния семинар
на тема „Чуждестранни инвестиции, инвестиции в недвижими имоти,
европейски и български регулации“.
***

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 5 "против" и без
"въздържали се" прие
Решение №3049
Отменя Решение №3017/6.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 5 "против" и без
"въздържали се" прие
Решение №3050
Възстановява на Софийския адвокатски съвет сума в размер на
2153,47 лв. за организацията и провеждането на Международната
конференция на тема „Етичните правила на професиите на съдията,
адвоката и прокурора – гаранция за справедлив процес“.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 5 "против" и без
"въздържали се" прие
Решение №3051
Възстановява на Софийския адвокатски съвет сума в размер на
21 083,80 лв. за организация и провеждане на Международната
конференция на тема „Ролята на адвокатурата за върховенството на
правото и демократичното общество“.
***
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №3052
По повод 95 години от създаването на Висшия адвокатски съвет да
бъдат връчени юбилейни грамоти и значки с логото на Висшия
адвокатски съвет , на всички адвокати, по Предложение на главния
секретар на Висшия адвокатски съвет, вх. №2861/19.11.2020 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и 3-ма
"въздържали се" прие
Решение №3053
По повод 95 години от създаването на Висшия адвокатски съвет да
бъдат връчени почетни плакети на всички настоящи председатели на
адвокатските колегии в страната, по Предложение на главния секретар
на Висшия адвокатски съвет, вх. №2861/19.11.2020 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №3054
Допълва списъка на адвокатите, на които ще бъде връчена
юбилейна грамота и значка със следните имена : адв. Проф. Александър
Асенов Джеров, адв. Петър Стефанов Обретенов от АК Варна, адв.
Йордан Георгиев Минчев от АК Велико Търново, адв. Велислав Крумов
Лъжев от АК Враца, адв. Петър Стоянов Божков от САК, адв. Вася
Илиева от САК, както и Елена Чернева – Маркова – заместник
омбудсман на Р България.

***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и с 2-ма
"въздържали се" прие
Решение №3055
По повод 95 години от създаването на Висшия адвокатски съвет да
бъде връчена юбилейна грамота и значка с логото на Висшия адвокатски
съвет, на МИГЛЕНА ЯНАКИЕВА ТАЧЕВА, в качеството й на директор
на Национален институт на правосъдието.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №3056
Отклонява като необоснован сигнал вх. №710/2017 г. на Висшия
адвокатски съвет подаден от Румен Неков във връзка със становище на
адвокат Сибила Игнатова вх. №2647, тъй като не са изложени
съображения за противоконституционност.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 4 "против" и 1
"въздържал се" прие
Решение №3057
Възлага на адвокат Виолетка Стоянова от САК, да изготви проект
за искане, на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република
България,
до
Конституционния
съд
за
обявяване
на
противоконституционни
на
правни
норми,
относими
към
„Топлофикация”.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 3-ма
"въздържали се" прие
Решение №3058
Приема представената от Министерството на икономиката с
писмо вх.№ 2810/16.11.2020 г., редакция на чл. 41:
„Чл. 41 (1) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да
осъществява контакт с потенциални клиенти чрез използване на посредничество
при спазване на изискванията на този закон и Етичния кодекс на адвоката.
(2) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да осъществява
контакт с потенциални клиенти чрез посредничеството на:
1. лице, с което има професионална, семейна или роднинска връзка;
2. друг адвокат, съдружие на адвокати или адвокатско дружество;
3. онлайн платформи, интернет страници и специализирани портали,
които са предназначени за свързване на адвокати с клиенти, предоставяне на
правни услуги и/или консултации, свързани с професионалната дейност на
адвокатите и съдържащи регистри, списъци, бази данни с информация и данни
за контакт с адвокати, адвокатски дружества или адвокатски съдружия.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 адвокатът или адвокатът от Европейския
съюз няма право да поделя възнаграждението си с лице, което не е адвокат,
адвокатско дружество или адвокатско съдружие.

(4) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз, адвокатското
дружество или адвокатското съдружие не може да ползва посредник за
осъществяване на процесуално представителство.“
с ДОПЪЛНЕНИЕ в чл. 41, ал. 2, т. 3, където се добавя текстът
„съобразно правила, приети от Висшия адвокатски съвет”.
Възлага на адвокат Ели Христова да изготви мотиви към
становището.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и 3-ма
"въздържали се" прие
Решение №3059
Приема предложението на Министерството на икономиката с
писмо вх.№ 2810/16.11.2020 г., за промени в чл. 42 , както е посочено в
предложението за алинеи от 1 до 6 включително без т.8 ал.2, както
следва:
„Чл. 42 (1) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да
рекламира своята професионална дейност като спазва правилата на закона и
Етичния кодекс на адвоката. Във всички случаи адвокатът или адвокатът от
Европейския съюз е длъжен да действа според принципите на поверителност и
почтеност и да брани честта и достойнството на адвокатската професия.
Правилата за реклама на дейността на адвоката и адвоката от Европейския
съюз се прилагат съответно и за дружествата и сдруженията на адвокати.
(2) Рекламното съобщение на адвоката или адвоката от Европейския
съюз съдържа информация относно:
1. данни за контакт на адвоката или адвоката от Европейския съюз;
2. адвокатската колегия, в която членува;
3. структурата на адвокатската практика;
4. професионалната квалификация на адвоката или адвоката от
Европейския съюз;
5. чуждите езици, които владее;
6. обхвата на предоставяните от адвоката или адвоката от Европейския
съюз професионални дейности;
7.начините на определяне на дължимото възнаграждение;
8. друга подходяща информация.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя и на български език.
(4) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да
съхранява списък с публикуваните реклами за срок от пет години и при
поискване да го предостави на адвокатския съвет.
(5) При рекламирането на дейността си адвокатът или адвокатът от
Европейския съюз не може:
1. да си служи с невярна или подвеждаща информация;
2. да прави сравнение с други адвокати или с тяхната професионална
дейност и опит;
3. да разкрива сведения за имената на предишни или настоящи клиенти
или техните дела;

4. да разкрива обема на професионалната си дейност;
5. да публикува данни за минимални цени или да обещава безплатни
съвети;
6. да обещава постигането на конкретни резултати;
7. да се позовава на други дейности или услуги, които не са специфични
за адвокатската професия.
(6) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз установява контакт с
потенциален клиент, съобразно правилата на адвокатската професия и етика,
като не може по своя инициатива лично или чрез посредник да извършва
действия по отношение на конкретни физически или юридически лица чрез:
личен или телефонен контакт, текстово съобщение, листовки, брошури, плакати,
кинематографски филми, радио или телевизионни предавания и други, които
имат за цел преки внушения към конкретно лице при избора на адвокат, за
което адвокатът знае или би трябвало да знае, че се нуждае от правни услуги по
даден въпрос.“
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и 3-ма
"въздържали се" прие
Решение №3060
Приема редакцията, предоставена от Министерството на
икономиката с писмо вх.№ 2810/16.11.2020 г.,, на чл. 42А, както следва:
„Чл. 42а (1) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да
рекламира професионалната си дейност в интернет лично или чрез участие в
онлайн платформи, при спазване на изискванията на чл. 42.
(2) Когато рекламира дейността си в интернет или чрез участие в онлайн
платформи, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да посочи
достатъчно данни и информация, които да го идентифицират и да направят
възможен контакта на клиентите с него.
(3) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз трябва да уведоми
адвокатския съвет на колегията, в която членува, за наличието на собствена
интернет страница и за избраното име на домейн. При избор на име на домейн
адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да си служи с думи,
които могат да доведат до заблуда на клиента или означават форма на
адвокатска или съдебна дейност.
(4) Собствената интернет страница на адвоката или адвоката от
Европейския съюз не може да съдържа хипертекстова връзка, позволяваща пряк
или косвен достъп до интернет страници, чието съдържание противоречи на
принципите на адвокатската професия.“
***
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №3061

Приема редакцията на Министерството на икономиката с писмо
вх.№ 2810/16.11.2020 г., за промени в Закона за адвокатурата в чл. 132, т.
4 да бъде изменена така: „рекламиране на професионалната дейност или
посредничество извършено в нарушение на този закон“.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа единодушно прие
Решение №3062
Прилага становище с вх. №2720/9.11.2020 г. от адвокат Цвета
Валентинова Рангелова от АК Благоевград към преписката по жалбите с
вх. №2270/24.09.2020 г. и вх. №2370/2.10.2020 г.
***
Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", 1 "против" и 3-ма
"въздържали се" прие
Решение №3068
Отлага разглеждането на въпроса за общите събрания за 2021 г. на
адвокатските колегии и Общото събрание на адвокатите от страната за
извънредно заседание на 27 ноември 2020 г., на Висшия адвокатски
съвет. Да се изискат становищата и на останалите адвокатски колегии,
които не са изразили своята позиция по поставения въпрос.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 1 "против" и без
"въздържали се" прие
Решение №3069
Насрочва извънредно (дистанционно) заседание на Висшия
адвокатски съвет на 27 ноември 2020 г. от 9,30 часа.
Непубликуваните
индивидуални преписки.
………

решения
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(16,10 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:…………….
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:…………….
АТАНАС СТОЯНОВ

Стенограф:
(Р. Никова)

до

дисциплинарни

и

