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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№79 

ИЗВЪНРЕДНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

5 февруари 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 9,36 ч.) 
4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС 
5. Албена Пискова 
6. Валя Гигова (в 10,17 ч.) 
7. Веселка Коева 
8.  Емил Ядков  
9. Красимир Краев  
10. Лидия Атанасова  
11. Милен Ралчев (в 10,00 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 (излиза в 9,53 ч.) 
Красимир Недев 
Резервни членове на ВАС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Мария Ганева 
4. Нели Виодорова (в 10,00 ч.) 
5. Румен Петков  
6. Светлана Проданова  
Председатели на адвокатски колегии: 
Даниела Минева – В. Търново 
Венелин Ангелов – Троян (в 10,40 ч.) 
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Дневен ред: 
1. Финансови въпроси.  

Докладва: Главният секретар на ВАдвС 
2. Обсъждане на становища и предложения. 
  Докладва: Председателят на ВАдвС 
3. Презентация на проекта „Електронизация на регистровите 

производства и административните пътеки в Единния адвокатски 
регистър /ЕАР/ - продължение. 

Докладват: Емил Ядков – член на ВАдвС 
        Николай Колев 
4. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 

Докладват: Членове на ВАдвС 
5. Разни. 

 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден, колеги! 
Знаете, че днес имаме достатъчно много работа за 

извънредното заседание. Откривам същото и давам думата на 
главния секретар  г-жа Въжарова. 

 
………. 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №3205 
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 лева, 

за периода 07.01-31.01.2021 г., съобразно финансовия доклад на 
главния секретар, вх. №255/03.02.2021 г.  

* * * 

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

Решение №3210 
Да бъдат изпратени писма по известителната система до 

всички адвокати, вписани в АК – Смолян и АК – Хасково, с които 
колегите да бъдат уведомени, че липсва информация във Висшия 
адвокатски съвет за платени месечни вноски към Висшия 
адвокатски съвет за 2020 г. , в изпълнение на задължението им по 
чл. 49 от Закона за адвокатурата, тъй като органът, натоварен да 
събира и администрира месечните вноски – Адвокатският съвет, 
не е сторил това, и по сметката на Висшия адвокатски съвет не 
са постъпили суми в пълен размер. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 2-ма „против“ и 
2-ма „въздържали се“ прие 
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Решение №3211 
Изменя решение № 627/17.02.2018 г. като приема, че т. 1 и 

т. 2 не се прилагат за Адвокатска колегия – Смолян и Адвокатска 
колегия – Хасково, предвид обстоятелството, че адвокатските 
съвети при Адвокатска колегия – Смолян и Адвокатска колегия 
– Хасково отказват да превеждат доброволно постъпилите вноски 
на адвокатите, дължими към Висшия адвокатски съвет.  

Указва на адвокатите от Адвокатска колегия - Смолян и 
Адвокатска колегия - Хасково, че следва да внасят месечните си 
вноски , дължими към Висшия адвокатски съвет, директно по 
сметка на Висшия адвокатски съвет, която ще им бъде обявена, 
считано от 01.03.2021 г.   

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "против", 1 „за“ и 2-
ма „въздържали се“ прие 

Решение №3212 
Отхвърля предложението за пълна отмяна на решение 

№627/17.02.2018 г. на Висшия адвокатски съвет :  
„Решение 627/17.02.2018 г. 
1. Месечните вноски, дължими към Висшия адвокатски 

съвет по чл. 49, ал. 1 от Закона на адвокатурата, се събират от 
адвокатските съвети; 

2. За дейностите по събиране на вноските по точка 1 и за 
водене на Единния регистър за адвокатите, адвокатският съвет 
получава 10 процента от събраните вноски; 

3. При заплащане на всички дължими месечни вноски по 
точка 1 за съответната година до 31.01, адвокатите ползват 5 
процента отстъпка.  

4. При заплащане на вноските по точка 1 по електронен 
път, адвокатите ползват отстъпка от  още 5 процента. Висшият 
адвокатски съвет разработва и поддържа към интернет 
страницата си в секция “Е-адвокатура” информационна система 
за заплащане по електронен път на вноските по точка първа и на 
вноските към адвокатските съвети. 

5. Младшите адвокати дължат определената месечна 
вноска към Висшия адвокатски съвет, намалена с 15 процента; 

6. Правилата на точка 3 се прилагат за 2018 г. при 
внасяне на сумата от 1.04 до 30.04.2018 г.;  

7. Правилата на точка 4 се прилагат след разработване и 
внедряване на електронната система за заплащане на вноски по 
електронен път; 

8. Действието на решението е от 01.04.2018 г.“ 
* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и 
1 "въздържал се" единодушно прие 

 
Решение №3216 

Оставя без разглеждане жалба с вх. №120/14.01.2020 г. на 
Висшия адвокатски съвет, подадена от адвокат Стефан Николаев 
Марчев от Софийската адвокатска колегия срещу решение по т. 
7 по протокол №31/26.11.2019 г. от извънредно заседание на САС 
за увеличаване на встъпителните вноски при прием на адвокати 
в Софийската адвокатска колегия с 200 лева.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение №3221 

 Да бъде изпратено писмо до Висшия съдебен съвет и 
Инспектората към Висшия съдебен съвет по повод сигнал, вх. 
№184/26.01.2021 г. на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия 
– Стара Загора, в което да бъде заявено, че  висшият адвокатски 
съвет поддържа сигнала, който е отправен от Адвокатския съвет 
при Адвокатска колегия – Стара Загора и обръща внимание, че 
преценката за това какво възнаграждение следва да бъде 
заплатено на адвоката за конкретното дело трябва да бъде 
направена на база на събраните доказателства, при оценка на 
правната и фактическа сложност, едва след приключване на 
делото, като молим да бъдем уведомени за предприетите 
действия.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №3222 

Отклонява искането на адвокат Христо Георгиев Христов 
от Софийската адвокатска колегия,  вх. №184/21.01.2020 г. да 
бъде поискано постановяване на тълкувателно решение от 
Общото събрание на Наказателна колегия на ВКС по прилагане 
разпоредбата на чл. 234, ал. 8 и ал. 9 от НПК. 

 
 
……………………………………. 
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Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и 
индивидуални преписки 
 

(16,51 часа) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 

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

                         РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА  
 

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

                           АТАНАС СТОЯНОВ  
 

Изготвил протокола:  
     (Е. Бончевска)  

 
 
 
 
 

 

 

 

 


