
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

   
 

ПРОТОКОЛ 
№75 

ИЗВЪНРЕДНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

27 ноември 2020 г. 
София 

 
(9,33 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. Финансови въпроси. 
           Докладва:  Главният секретар на ВАдвС.   
2. Обсъждане на становища и предложения. 
   Обсъждане на становищата за отлагане на ОСАК и ОСАС. 

Докладва: Председателят на ВАдвС 



3. Обсъждане на Проект за Бюджет 2021 г. на Висшия адвокатски съвет. 
      Докладва: Главният секретар на ВАдвС 
4. Дисциплинарни и индивидуални преписки 
       Докладват:  Членове на ВАдвС 
 5. Разни. 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Здравейте, колеги! Откривам днешното 

заседание. Радвам се да Ви видя. Щеше ми се и на живо, но сега обстановката е 
такава.  

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

"въздържал се" прие 
Решение №3070 

Одобрява разходите, извършени в периода 13.11.-24.11.2020 г., съгласно 
раздел I, т. 1 от Финансовия доклад на главния секретар вх. №2953/25.11.2020 
г. 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение №3073 
Приема предложения от адвокат Атанас Стоянов текст, с направените  

в днешното заседание корекции по него, който придобива следното 
съдържание:  

 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА  
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

 Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА 
 
 

КОПИЕ ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА 
ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА 

 
 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, 
УВАЖАЕМА Г-ЖО АННА АЛЕКСАНДРОВА, 
 
 На свое заседание, проведено на 27.11.2020 г. Висшият адвокатски съвет 

обсъди предложение за промяна на датите на свикване редовните общи събрания на 
адвокатските колегии и на общото събрание на адвокатите в страна, предвид 
удължената от Министерски съвет извънредна епидемична обстановка. 

 Предвид обстоятелството, че: 
• Редовните общи събрания по Закона за адвокатурата се провеждат в 

точно определени дни - последната събота и неделя на януари за общите събрания на 



27-те адвокатски колегии, съответно последната събота и неделя на м. февруари за 
Общото събрание на адвокатите от страната. 

• Значителният брой на участниците в тези общи събрания – над 14 000 
адвокати участват в 27 общи събрания на колегии, най-малката от които е в състав 
над 100 адвокати, а Общото събрание на адвокатите от страната се провежда на 
делегатски принцип при участие на над 350 делегати. 

• Законоустановената продължителност на провеждането на събранията в 
рамките на два поредни почивни дни и свързаните с това пътувания извън 
населеното място по местоживеене на преобладаващия брой участници и престоя в 
едно и също място за времето на събранието, значително повишават риск от 
заразяване и разпространение на заболяването Covid-19 в период на извънредна 
епидемична обстановка, като наред с това ограничават възможността всички 
адвокати да участват ефективно в общите събрания и в свързаните с тях избори. 

 Висшият адвокатски съвет счита, че удължаването на 
законоустановените срокове за провеждане на общи събрания по Закона за 
адвокатурата ще създаде условия общите събрания да бъдат проведени в период, в 
който се очаква заболеваемостта да бъде значително по-ниска, а ограничителните 
противоепидемични мерки облекчени. Затова Висшият адвокатски съвет, на 
основание взето Решение 3073 от 27.11.2020 г., предлага да бъдат направени 
изменения в тези срокове в следния смисъл: 

 В Заключителните разпоредби на Закона за здравето да се създаде 
разпоредба, с която да бъде изменен § 7 от Преходни и заключителни разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 
г., и за преодоляване на последиците (ДВ, бр. 98 от 2020 г.), чрез създаване на нова 
алинея 2 със следното съдържание: 

„(2) През 2021 г. сроковете за свикване на събранията по Закона за 
адвокатурата се променят,  както следва: 

1. Редовното общо събрание на адвокатската колегия се свиква втората 
събота и неделя на месец април 2021 г. Ако в  резултат на проведен избор не е 
попълнен някой от органите на адвокатската колегия или не са избрани делегати за 
общото събрание на адвокатите в страната, се провежда допълнителен избор в 
третата неделя на месец април 2021 г. 

2. Редовното общо събрание на адвокатите в страната  се свиква третата 
събота и неделя на месец май 2021 г. Ако в резултат на проведения избор за висши 
органи на адвокатурата не е попълнен някой от тези органи, се провежда 
допълнителен избор в четвъртата  неделя на месец май 2021 г. 

3. Общото събрание на адвокатите от страната през 2021 г. се свиква от 
Висшия адвокатски съвет с писмена покана, която се изпраща до 1 април 2021 г. на 
адвокатските колегии. В поканата се посочват дневният ред, датата, часът и мястото 
на провеждане на събранието.  

4.  Всички процедури и срокове по свикване и провеждане на събранията 
се извършват съгласно Закона за адвокатурата, съобразени с посочените в 
предходните точки сроковете.“ 

 Сегашният текст на §7 да стане алинея 1. 



 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" без „против” и 1 „въздържал 

се” прие 
Решение №3074 

Приема предложението на главния секретар за Бюджета за 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел I – Приходна част, буква „А“ - Очаквани 
приходи – 3 975 216 лв. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" без „против” и 1 „въздържал 

се” прие 
Решение №3075 

Приема предложението на главния секретар за Бюджета за 2021 г. в 
раздел I – Приходна част, буква Б – Общо възстановителни постъпления – 85 
100 лв. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" без „против” и 1 „въздържал 

се” прие 
Решение №3076 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. – Общи 
приходи за годината в размер на 4 060 316 лева.  

 
* * * 

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

Решение №3077 
Приема в бюджета за 2021 г. по раздел II – Разходна част, буква В – 

Чисти разходи, т. 1 – Разходи по трудови договори и други плащания по 
Кодекса на труда сумата да е в размер на 375 000 лева.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за" без „против” и 2-ма 

„въздържали се” прие 
Решение №3078 

Приема  в бюджета за 2021 г. в раздел II – Разходна част, буква В – 
Чисти разходи, т. 2 – Разходи за ДОО, ЗОВ и ДЗПО сума в размер на 75 000 
лева. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" без „против” и 1 „въздържал 

се” прие 
Решение №3079 

Приема в бюджета за 2021 г. в раздел II – Разходна част, буква В – 
Чисти разходи, т. 3 - Социални разходи сумата да е в размер на 20 000 лева. 

* * * 



Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" без „против” и 1 „въздържал 
се” прие 

Решение №3080 
Приема бюджета за 2021 г. в раздел II – Разходна част, буква В – Чисти 

разходи, т. 4 – Възнаграждения по граждански договори,  сумата да бъде в 
размер на 160 000 лева.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" без „против” и 1 „въздържал 

се” прие 
Решение №3081 

Приема предложението на главния секретар за Бюджета за 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в , раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, 
т. 5 – Командировъчни разходи в страната сумата да бъде в размер на 100 000 
лева.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" без „против” и 1 „въздържал 

се” прие 
Решение №3082 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в за 2021 г. в раздел II – Разходна част, буква В – Чисти 
разходи, т. 6 – „Командировъчни разходи в чужбина“ сумата да бъде в размер 
на 40 000 лева.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" без „против” и 1 „въздържал 

се” прие 
Решение №3083 

Приема предложението на главния секретар за Бюджета за 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
7 – „Заседателни разходи“ сумата да бъде в размер на 150 000 лева.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" без „против” и 1 „въздържал 

се” прие 
Решение №3084 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в  раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
8 – „Възнаграждения на председателя и главния секретар на Висшия 
адвокатски съвет“ сумата да бъде в размер на 132 000 лева.  

 
* * * 

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

Решение №3085 
Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 

вх.№2945/25.11.2020 г. в  раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 



9 – „Разходи за дигитализация на адвокатурата“ сумата да бъде в размер на 
390 000 лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3086 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в  раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
10 – „Разходи за провеждане на Общото събрание на адвокатите от страната, 
Национална конференция и други подобни форуми“  сумата да бъде в размер 
на 280 000 лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3087 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в  раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
11 – „Дарения, социални помощи“, сумата да бъде в размер на 120 000 лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3088 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в  раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
12 – „Дарения за фондация „Център за обучение на адвокати "Кръстю 
Цончев", сумата да бъде в размер на 550 000 лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3089 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в  раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
13 – „Други спомоществователства“, сумата да бъде в размер на 40 000 лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3090 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в  раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
14 – „Разходи за правноинформационна система за адвокатите в страната“, 
сумата да бъде в размер на 312 408 лева.  

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

„въздържал се” прие 



Решение №3091 
Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 

вх.№2945/25.11.2020 г. в  раздел II – Разходна част, буква „В“ – чисти разходи, 
т. 15 – „Разходи за представителни цели“, сумата да бъде в размер на 25 000 
лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3092 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в  раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
16 – „Консумативни разходи“, сумата да бъде в размер на 250 000 лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3093 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в  раздел II – Разходна част, буква В – чисти разходи, т. 
17 – „Разходи за издателска дейност“, сумата да бъде в размер на 70 000 лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3094 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в  раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, 
т. 18 – „Разходи за списание „Адвокатски преглед”, сумата да бъде в размер 
на 70 000 лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3095 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
19 – „Разходи за ремонти“, сумата да бъде в размер на 10 000  лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3096 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
20 – „Разходи за членски внос в международни организации, такси и участие 
в международни форуми“, сумата да е в размер на 70 000 лева.  

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

Решение №3097 



Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
21 – „Разходи за местни данъци и такси“, сумата да е в размер на 16 000 лева.  

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

Решение №3098 
Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 

вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
22 – „Разходи за Висшия дисциплинарен съд“, сумата да бъде в размер на 
60 000 лева. 

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

Решение №3099 
Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 

вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
23 – „Разходи за Висшия Контролен съвет“, сумата да бъде в размер на 40 000 
лева.  

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

„въздържал се” прие 
                                              Решение №3100 
Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 

вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
24 – „Делегирани средства за адвокатските съвети в размер на 10%“, сумата 
да бъде в размер на 320 272 лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3101 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква В – Чисти разходи, т. 
25 – „Разходи за комуникационна дейност, обнародвания в Държавен 
вестник, публикации, обяви в медиите, електронни сайтове и други“, сумата 
да бъде в размер на 30 000 лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3102 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква Г – Разходи, 
подлежащи на възстановяване, т. 27 – „Авансово плащане на изработени 
адвокатски карти и годишни стикери за заверката им“, сумата да бъде в 
размер на 30 000 лева.  

* * * 



Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без „против” и 1 
„въздържал се” прие 

Решение №3103 
Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 

вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква Г – Разходи, 
подлежащи на възстановяване, т. 28 – „Други разходи“, сумата да бъде в 
размер на 20 000 лева.  

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

Решение №3104 
Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 

вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква Д – Разходи, водещи 
до трансформация на парично имущество, т. 29 – „Разходи за закупуване на 
материални активни, респективно оборудване“, сумата да е в размер на 20 
000 лева.  

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

Решение №3105 
Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 

вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква Д – Разходи, водещи 
до трансформация на парично имущество, т. 30 – „Разходи за попълване на 
библиотечния фонд и абонаменти за библиотеката“, сумата да бъде в размер 
на 15 000 лева.  

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

Решение №3106 
Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 

вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква Д – Разходи, водещи 
до трансформация на парично имущество, т. 31 – „Разходи за други 
абонаменти“, сумата да бъде в размер на 2000 лева.  

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

Решение №3107 
Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 

вх.№2945/25.11.2020 г. в раздел II – Разходна част, буква Е – „Резервен фонд“, 
сумата да  бъде в размер на 200 000 лева.  

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

„въздържал се” прие 
Решение №3108 

Приема предложението на главния секретар за Бюджет 2021 г. 
вх.№2945/25.11.2020 г. в  раздел III – Планиран остатък, т. 32 – „Положително 
число, равно на раздел I, буква А и Б, минус раздел II“, сумата да бъде в 
размер на 67 636 лева.  

* * * 



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

Решение №3109 
Приема  Бюджета на Висшия адвокатски съвет за 2021 г., съобразно 

предложение вх. №2945/25.11.2020 г. на главния секретар. 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №3112 
Приема предложенията за изменения на чл. 131 и чл. 116 от НК, вх. 

№2921/24.11.2020 г. и предложение за изменение на чл. 137 от НПК, вх. 
№2922/24.11.2020 г. двете на адвокат Ваня Траянова от Софийската 
адвокатска колегия в изпълнение на решение №2391 и №2392 от 10.03.2020 г. 
на съвета. 

 Изпраща предложенията на Комисията по правни въпроси при 
Висшия адвокатски съвет, секция „Наказателно право и процес” за изготвяне 
на съответните мотиви към тези предложения.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение №3113 

Изпраща материалите по сигнали вх.№№2927 и 2938/24.11.2020 г. на 
Комисията по нелоялна конкуренция за запознаване и даване на становище. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и 1 

"въздържал се"  
Решение №3114 

Изпраща молба вх. №2883/19.11.2020 г. на Венцислав Милков Великов 
относно допускане на дистанционно полагане на клетва за вписване в 
Русенската адвокатска колегия на Адвокатския съвет – Русе, по 
компетентност.  

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

Решение №3115 
По повод 95-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет 

връчва юбилейни грамоти и значки с логото на Висшия адвокатски съвет на 
адвокат Стефан Колев, адвокат Александра Стеркова, адвокат Цанко 
Славчев и адвокат Дарина Зиновиева.  

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно" прие  
Решение №3116 

По преписка вх. №2802/2020 г. на жалбоподателите Стоян Тодоров 
Мавродиев и Андон Георгиев Георгиев от Софийската адвокатска колегия 
дава 7-дневен срок да представят подписано и от двамата заявление за 



вписване в регистъра на адвокатските дружества, воден от Софийския 
адвокатски съвет, на Адвокатско дружество „Мавродиев и партньори”, 
съобразно изискванията на чл. 61, ал. 1 от Закона за адвокатурата, за което са 
уведомени чрез процесуалния им представител адвокат Баракова.  

 
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и 

индивидуални преписки. 
……… 

(13,30 часа) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:……………. 

                          РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА  
 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:……………. 

                           АТАНАС СТОЯНОВ  
 
Стенограф:  
                  (Е. Бончевска)   


