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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
№77 

(ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

15 януари 2021 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 (в 9,39 ч.) 
4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС 
5. Албена Пискова 
6. Валя Гигова (в 10,00 часа) 
7. Веселка Коева 
8.  Емил Ядков  
9. Красимир Краев  
10. Лидия Атанасова  
11. Милен Ралчев (в 10,05 ч.) 
12. Никола Рангелов 
13. Станислав Тонов  
14. Стефан Ботев   
15. Христо Христов  
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет 
Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд  (до 

10,15 часа) 
Красимир Недев 
Наталия Илиева – председател на НБПП (в 12,40 часа) 
Калина Милославова – (в 12,40 часа) 
Резервни членове на ВАС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Мария Ганева 
4. Нели Виодорова  
5. Румен Петков  
6. Светлана Проданова  
Председатели на адвокатски колегии: 
Даниела Минева – В. Търново 
Венелин Ангелов – Ловеч 
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Ивайло Данов – София (в 11,49 ч.) 
Дневен ред: 

1. Финансови въпроси. Справка за дължимите и внесени месечни 
вноски към ВАдвС за 2020 г. 

Докладва: Главният секретар на ВАдвС 
2. Обсъждане на становища и предложения.  

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

Докладват: членове на ВАдвС 
4. Разни. 
 
 ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден, колеги!  

Откривам днешното заседание, първо за тази година. Искам да поздравя 
всички, да пожелая на всички и да пожелая на всички много много здраве на 
Вас и на близките Ви, да сте живи, да сте здрави, да сте успешни, да имате хъс 
за работа, да имате удовлетворение от свършеното и живи и здрави да 
приключим и годината!  

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

Решение №3154 
Одобрява извършените разходи за периода 5.12.2020 – 31.12.2020 г. 

на стойност над 3000 лева съобразно раздел I, т. 1 от финансовия доклад на 
главния секретар, вх. №51/11.01.2021 г.   

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

Решение №3155 
Одобрява извършените разходи за периода 1.01.2021-6.01.2021 г. на 

стойност над 3000 лева съобразно раздел I, т. 3 от финансовия доклад на 
главния секретар, вх. №51/11.01.2021 г.   

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

„въздържали се” прие  
Решение №3161 

Подпомага издаването на книгата „Колективни (малцинствени 
права) – правно средство за защита на миноритарните акционери в 
акционерните дружества по Търговския закон” на адвокат Златка 
Здравкова Вангелова от Софийската адвокатска колегия със сумата от 3000 
лева, със задължението на автора да отрази спомоществователството на 
Висшия адвокатски съвет в книгата и да предостави безвъзмездно 30 
бройки от нея на Висшия адвокатски съвет.  

 
* * * 

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

Решение №3162 
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Подпомага издаването на книгата „Кооперацията” на проф. д. ю. н. 
адвокат Ангел Симеонов Калайджиев от Софийската адвокатска колегия 
със сумата от 3000 лева, със задължението на автора да отрази 
спомоществователството на Висшия адвокатски съвет в книгата и да 
предостави безвъзмездно 30 бройки от нея на Висшия адвокатски съвет.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  
Решение №3163 

Отклонява сигнал вх. №820/31.03.2020 г. на Вилиан Стефанов 
Караджов, във връзка с искането му Висшият адвокатски съвет на 
основание чл.150 ал.4 от КРБ да направи искане до Конституционния съд 
за обявяване  противоконституционност на чл. 9, ал. 1 от Закона за НАП, 
като неоснователно.  

                                                         * * * 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за" 2-ма против и 3-ма 

„въздържали се” прие  
Решение №3164 

Отклонява искането на Вилиан Стефанов Караджов, вх. 
№2122/08.09.2020 г., с което се иска Висшият адвокатски съвет на 
основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България да 
направи искане до Конституционния съд за обявяване на 
противоконституционност на разпоредбата на чл. 246, ал. 5 от ДОПК като 
неоснователно.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа единодушно прие  

Решение №3165 
Отклонява като неоснователна молбата на адвокат Данчо Цветанов 

Стоянов вх. №1557/02.07.2020 г. по въпроси, с които се иска и тълкуване на 
чл. 108, ал. 1 от Конституцията на Република България с оглед 
противоречива съдебна практика.  

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

Решение №3166 
Възлага на секцията „Административно и  данъчно право и процес” 

на Комисията по правни въпроси при ВАдвС изготвянето на искане по чл. 
150, ал. 4 от Конституцията на Република България по отношение на 
разпоредбата на §5, нова ал. 4 на чл. 160 от ЗИД на ЗОВС и §7 от ЗИД на 
ЗОВС, като има предвид изложените в заседанието съображения.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа единодушно прие  
Решение №3167 

Отклонява като неоснователен сигналът на Николай Статков, вх. 
№2247/21.09.2020 г. 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 1 – "против" и 2-ма 
"въздържали се" прие 

Решение №3168 
Да бъде направено предложение за изменение в Закона за 

адвокатурата, както следва:  
- на чл. 5, ал. 2, т. 1, като от текста отпадне „управител в търговско 

дружество“ и „изпълнителен директор на акционерно дружество“;  
- в чл. 57, ал. 1, изречение второ накрая се постави запетая и се 

добави текстът „което се образува от един или повече адвокати“;  
- в чл. 58, ал. 1 след думата „учредява“ се добавя думата „писмен“, 

запетаята след думата „съюз“ се заличава, а думите „в писмена форма, 
който съдържа“ се заменят с думите „или с писмен учредителен акт, когато 
е еднолично, които съдържат“;  

- в чл. 59 след думата „дружество“ се поставя запетая и се добавят 
думите „съответно еднолично адвокатско дружество“ и  

- се създава нов чл. 75А със следното съдържание „Адвокатът 
образувал еднолично адвокатско дружество решава всички въпроси от 
компетентността на Общото събрание, за което съставя протокол в писмена 
форма, за образуването, вписването, органите и техните правомощия, 
прекратяването и ликвидацията на едноличното адвокатско дружество, се 
прилагат съответно разпоредбите на адвокатското дружество“. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "За", 1 – "Против" и 1 – 
"Въздържал се" прие 

Решение№3169 
Приема изложените във вх. №82/14.01.2021 г. към предложението за 

изменение на чл. 5 и чл. 57 от Закона за адвокатурата мотиви и оценка на 
въздействие, с направените бележки и допълнения в днешното заседание. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и 2-ма 
"въздържали се" прие  

Решение №3176 
Оставя без разглеждане жалбата на адвокат Юлиян Георгиев 

Георгиев, член на Варненската адвокатска колегия, вх. №18/6.01.2020 г. на 
Висшия адвокатски съвет, срещу Решение №257 на Адвокатския съвет – 
Варна, обективирано в Протокол №24 от редовното заседание на съвета, 
проведено на 8.12.2020 г.,  поради липса на правен интерес.   

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
Оставя без уважение като неоснователна жалбата на адвокат Юлиян 

Георгиев Георгиев, член на Варненската адвокатска колегия с вх. 
№18/6.01.2020 г. на Висшия адвокатски съвет срещу Решение №253 на 
Адвокатския съвет – Варна, обективирано в Протокол №24 от редовното 
заседание на съвета, проведено на 8.12.2020 г.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
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* * * 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие  

Решение №3177 
Оставя без разглеждане жалбата на адвокат Юлиян Георгиев 

Георгиев, от Варненската адвокатска колегия, вх. №3100/10.12.2020 г. на 
Висшия адвокатски съвет срещу Решения №224, №225 и №226 на 
Адвокатския съвет – Варна, обективирани в Протокол №22/26.11.2020 г.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", 1 – "против" и 3-ма 

"въздържали се" прие  
Решение №3183 

Във връзка с предложение-искане на Софийския адвокатски съвет 
изх. №305/12.01.2021 г., Висшият адвокатски съвет заявява, че е направил 
мотивирани искания – предложения с изх. №354/31.03.2020 г. до 
Председателя на Народното събрание и Председателя на Комисията по 
правни въпроси при 44-тото Народно събрание и изх.№1212/24.11.2020 г. до 
Председателя на Народното събрание и до Комисията по бюджет и финанси 
при 44-тото Народно събрание,  като категорично отстоява заявената в тях  
позицията за промени в  Закона за данък върху доходите на физическите 
лица, като  подкрепя и  искането на Софийския адвокатски съвет.  

В случай, че не бъдат предприети необходимите мерки от Държавата, 
адвокатурата е готова да изрази своята гражданска и професионална 
позиция чрез съответни протестни действия. 
 

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

Решение №3184 
Да бъде изпратено писмо до Министерския съвет, с което да се 

направи искане правителството да предприеме необходимите действия да 
кандидатства за европейски фондове, с които биха могли да се подкрепят 
самоосигуряващите се лица в България. 

 
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и 

индивидуални преписки. 
(16,26 часа) 

 
    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

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

                         РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА  
 

Изготвил протокола:  
     (Е. Бончевска)  

 


