
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
  

ПРОТОКОЛ 
№76 

(ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

11 декември 2020 г. 
София 

 
(9,31 часа) 

 
На заседанието присъстват:  
1. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС   
2. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС,  
3. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС (12,10 ч.) 
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 (в 10,00 ч.) 
11. Милен Ралчев (в 10,25 ч.) 
12. Никола Рангелов 
13. Станислав Тонов (в 9,57 ч.) 
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. Справка за дължимите и внесени месечни вноски 

към ВАдвС.  
Докладва: Главният секретар на ВАдвС 

2. Обсъждане на становища и предложения.  
Докладва: Председателят на ВАдвС  

3. Обсъждане на Учебен план и програми за дейността и развитието на 
Фондация „ ЦОА “Кръстю Цончев“ за 2021 г.  

Докладва: Председателят на ВАдвС  
4. Определяне датите на заседанията на Висшия адвокатски съвет за 

периода за периода 01.01. – 30.06.2021 г.   
Докладва: Председателят на ВАдвС  

5. Определяне на председатели на АС за участие на ротационен принцип 
в заседанията на Висшия адвокатски съвет, за периода 01.01. – 30.06.2021 г.  

Докладва: Председателят на ВАдвС  
6. Дисциплинарни и индивидуални преписки.  

Докладват: Членове на ВАдвС  
6. Разни. 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добро утро, колеги! Надявам се всички да 

сте добре и в добро настроение. Също така се надявам и това заседание 
експедитивно да мине като предишното.  

Колеги, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание. Давам 
думата на главния секретар  по т. 1. 

………. 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за“ единодушно прие  

Решение №3117 
Одобрява разходите по т. I, т. 1 на стойност над 3000 лв. за периода 

25.11.-4.12.2020 г., съобразно Финансовия доклад на главния секретар вх. 
№3060/11.12.2020 г.  

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

Решение №3118 
Висшият адвокатски съвет да внесе във Върховния касационен съд 

предложение за образуване на тълкувателно дело и приемане от ОСГК на ВКС 
на тълкувателно решение, поради съществуваща противоречива съдебна 
практика, по смисъла на чл. 124, ал. 1, предл. 1 от ЗСВ, по следните въпроси: 
 1. Какъв е обхватът на съдебната проверка по реда на чл. 463 ГПК 
относно законосъобразността на оспорваното разпределение – ограничен ли е 
съдът от оплакванията в жалбата или може служебно да провери 
законосъобразността на обжалваното разпределение? 
 2.Какви са правомощията на съда след отмяна на обжалвано пред него 
разпределение, изготвено от СИ, респ. след отмяна на решение на окръжния 
съд, с което се потвърждава оспореното разпределение – да реши въпроса по 



същество, като сам извърши ново разпределение, или да върне делото на СИ, 
респ. на окръжния съд за извършване на ново разпределение? 
 3.Ползват ли се с привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД дължимите, но 
незаплатени авансово от взискателя такси по изпълнителното производство? 
 4.Представлява ли таксата „битови отпадъци” привилегировано вземане 
по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД? 

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

Решение №3119 
Отлага разглеждането на искане вх. №3015/1.12.2020 г. до 

Конституционния съд, за установяване на противоконституционност на 
разпоредби от Закона за мерките срещу изпиране на пари, за следващото 
редовно заседание на Висшия адвокатски съвет. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно" прие  
Решение №3120 

Отклонява молба вх. №2642/2020 г. на Димитър Иванов, с която се иска 
Висшият адвокатски съвет на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на 
Република България да внесе искане за противоконституционност на 
разпоредби на отменени закони – Закона за всеобщата военна служба, Закона 
за отбраната и въоръжените сили и Закона за висшето образование, тъй като 
няма висящи производства по тях. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно" прие  
Решение №3121 

Отклонява искане вх. №2890/2020 г. на Жулиета Йорданова, с което се 
иска обявяване на противоконституционност на отменени норми свързани с 
наследяването по Закона за наследството. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и 1 "въздържал 
се" прие  

Решение №3122 
Възлага на доцент Траян Конов изготвянето на искане за 

противоконституционност на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на 
ЗИД на ЗЗД. 

Възлага на доцент Траян Конов да прецени дали са налице основания за 
противоконституционност и на разпоредби, приети със ЗИД на ЗЗД, и в случай 
че са налице, да направи мотивирано предложение. 

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



Решение №3123 
Изпраща на Комисията по изготвяне на концепция за нов Закон за 

адвокатурата предложение вх. №2694/4.11.2020 г. на адвокат Калина 
Милославова – председател на Варненската адвокатска колегия; становище 
вх. №2923/24.11.2020 г. на адвокат Силвия Александрова от САК; анкета вх. 
№2944/24.11.2020 г., проведена от СНЦОБ „Обединение на свободните 
адвокати“; становище вх. №2987/27.11.2020 г. от адвокатите Ангел Ангелов, 
Росица Борисова, Симеона Манова и Светозар Тричков от АК – Кюстендил; 
становище вх. №2994/30.11.2020 г. от адвокат д-р Сибила Игнатова – САК; 
становища 2 бр. вх.№3002/30.11.2020 г. от АК – Плевен, изготвени от адвокат 
Християн Войников и Хаджииван Дончев; становище вх. №3005/30.11.2020 г. 
на АК – Смолян; бележки с приложение вх. №3007/1.12.2020 г. от адвокат 
Мирослав Мичев от Софийската адвокатска колегия. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно" прие  
Решение №3124 

Приема за сведение писмо вх. №3092/9.12.2020 г., касаещо доклада на 
адвокат Ели Христова по повод разглеждано в Министерството на 
икономиката изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. 

 
* * * 

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

Решение №3125 
Възлага на Емил Ядков да изготви проект на отговор на двете писма от 

Висшия съдебен съвет №№ 2914 и 3023/2020 г. с основните пунктове, 
включително и искане на Висшия адвокатски съвет за промени в Наредба №5 
и Наредба №6, които да бъдат изпратени за съгласуване и становище на 
членовете на Висшия адвокатски съвет.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 2 гласа "за", без "против" и 13 
"въздържали се" прие 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3131 

Да бъде платен абонамент за 2021 г. за сп. „Общество и право” за 50 бр. 
абонаменти за адвокатските колегии в страната и Висшия адвокатски съвет, 
по искане вх. №2996/2020. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 

Решение №3132 
Отпуска дарение на благотворителната инициатива „Българската 

Коледа”, 18-о издание, 2020 – 2021 г. в размер на 14 000 лв. 



 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за”, без „против” и с 1 
„въздържал се” прие 

Решение №3133 
Ежегодната заверка на адвокатската карта, по смисъла на чл. 9, ал. 5 от 

Закона за адвокатурата, се извършва чрез полагане на стикер за съответната 
година. Стикерът се издава и предоставя на всяка адвокатска колегия, от 
Висшия адвокатски съвет, съобразно броя на членовете й, които са изпълнили 
задълженията си по чл. 49, ал. 1 от ЗА, към Висшия адвокатски съвет. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за”, без „против” и 4-ма 

„въздържали се” прие 
Решение №3135 

Отпуска на Софийския адвокатски съвет финансова помощ в размер на 
8000 лв. за техническо оборудване, необходимо за дейността на Регионален 
консултативен център за правна помощ към Софийската адвокатска колегия 
и приемни към него.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3136 

Отпуска финансова помощ на членовете на Адвокатска колегия – 
Измир, Турция, пострадали от земетресението, в размер на 5000 евро. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „за”, без против и 4-ма „въздържали 

се” прие 
Решение №3137 

Отклонява искане вх. 3091/9.12.2020 г. от Адвокатския съвет – 
Благоевград, за освобождаване членовете на колегията от заплащане за 2 
месеца на месечните вноски към Висшия адвокатски съвет, във връзка с 
пандемията от Ковид 19. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 

Решение №3138 
На основание чл. 11, т. 1 от Учредителния акт на Фондация „Център за 

обучение на адвокати "Кръстю Цончев", утвърждава учебния план и 
Програмата за дейността и развитието на Центъра за обучение на адвокати 
"Кръстю Цончев" за 2021 г.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” единодушно прие 

Решение №3139 



Определя следните дати за провеждане на заседанията на Висшия 
адвокатски съвет за първото полугодие на 2021 г.: 15 януари  и 22 януари; 26 
февруари; 26 март;  16 април; 14 май и 28 май;  18 юни; 16 юли и 30 юли.  

 
* * * 

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

Решение №3140 
Да бъде изготвено писмо до Министерството на правосъдието и до 

Висшия съдебен съвет, със съдържание, че не се изпълняват взетите решения 
на Висшия съдебен съвет за предприемане мерки за предпазване от заразяване 
от Ковид 19, да се напомни на административните ръководители те да 
предприемат мерки за организация на делата в съдилищата, така че да не се 
стига до струпване на хора.  

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

Решение №3141 
Определя председателите на адвокатските съвети за участие на 

ротационен принцип в заседанията на Висшия адвокатски съвет за периода 
01.01.-30.06.2021 г. както следва – 01.01.-31.03.2021 г. председателите на 
колегиите Велико Търново, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Перник, Русе и 
София, за периода 01.04.-30.06.2021 г. председателите на колегиите 
Благоевград, Добрич, Плевен, Пазарджик, Сливен, Силистра, Стара Загора. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение №3151 
На основание чл. 122, ал. 1, т. 4, предложение 2 от Закона за 

адвокатурата, отменя Решение №2 на Софийския адвокатски съвет, взето по 
Протокол №5/18.02.2020 г., в частта, с която Петра Георгиева Радева – 
Солунска е вписана като адвокат в Софийската адвокатска колегия.  

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 7 ОТ Закона за 
адвокатурата от жалбоподателя и от Висшия контролен съвет, от съобщението 
на жалбоподателя и за Висшия контролен съвет – от днес. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” единодушно прие 

Решение №3152 
С оглед изменението на §7, ал. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредно 
положение, Висшият адвокатски съвет счита че общите събрания на 
адвокатските колегии (ОСАК) следва да бъдат проведени през последната 
събота и неделя на м. април 2021 г., а Общото събрание на адвокатите от 
страната (ОСАС) – през последната събота и неделя на м. май 2021 г.  

 



НЕПУБЛИКУВАНИТЕ решения се отнасят до индивидуални и 
дисциплинарни преписки. 

 
(17,45 часа) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 

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

                         РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА  
 

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

                           АТАНАС СТОЯНОВ  
 
 
 
Стенограф:  
                  (Е. Бончевска)  

 
 

 
 


