
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
ПРОТОКОЛ 

№82 
ИЗВЪНРЕДНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
12 март 2021 г. 

София 
 

(10,20 часа) 
 

На заседанието присъстват:  
1. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС   
2. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС,  
3. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС  
5. Албена Пискова 
6. Валя Гигова  
7. Веселка Коева 
9. Красимир Краев  
10. Лидия Атанасова  
11. Милен Ралчев  
12. Никола Рангелов 
13. Станислав Тонов  
14. Стефан Ботев  
15. Христо Христов  
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет 
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС 
Силвия Паунова, (в 11,30 часа) 
Резервни членове на ВАдвС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова 
3. Мария Ганева 
4. Нели Виодорова  
5. Светлана Проданова  
Отсъстват: 
Стефка Въжарова,  главен секретар на ВАдвС 
Емил Ядков 
Румен Петков, резервен член 
 

 
Дневен ред: 



1. Съвместно дистанционно заседание на Висшия адвокатски съвет, 
Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд, съгласно чл. 101 от 
Закона за адвокатурата. (до 10,20 ч.) 

2. Обсъждане на постъпилите подобрени оферти, отнасящи се до 
започване на дейността на ЕАР. 

Докладват: Емил Ядков и Красимир Краев  
3. Вземане на решение за определяне на условията и мястото за 

съхраняване на информационната система на ЕАР и адвокатските регистри. 
Докладва: Силвия Паунова 

4. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
Докладват: Членове на ВАдвС 

5. Разни. 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, имаме необходимия кворум, 

продължаваме заседанието на Висшия адвокатски съвет.  
Минаваме към т. 2 от дневния ред. Разполагате с всички материали. 
………….. 
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за” единодушно прие 

Решение №3277 
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да сключи 

договор с МРРБ, Главна дирекция ГРАО, за проверка на вписаните 
адвокати по Национална база данни „Население“, съобразно предложение 
вх. №513/26.02.2021 г.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3278 

Приема предварително становище на Висшия адвокатски съвет 
относно реформата на съдебната карта, така както е предложено, с вх. 
№631/2021 г. с посочените днес бележки и допълнения. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3279 

Да бъде изпратено на адвокатските съвети предварителното 
становище на Висшия адвокатски съвет, гласувано с предходното решение 
№3278, като дава възможност на  адвокатските съвети да изразят 
становище по него в срок до 31.03.2021 г.  

Възлага на адвокат Албена Пискова да състави въпросите по 
анкетната карта в срок до 19.03.2021 г. 

Да бъде извършено допитване до адвокатите съобразно приета от 
Висшия адвокатски съвет анкетна карта.  



 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и 2-ма 

"въздържали се" прие 
Решение №3280 

Изтегля редовното заседание на Висшия адвокатски съвет от 
26.03.2021 г., което да се проведе като редовно (дистанционно) заседание на 
19.03.2021 г. от 9,30 часа.  

Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и 
индивидуални преписки. 

(12,03 часа) 
       

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

                         РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА  
 
 

Изготвил протокола:  
     (Е. Бончевска)                                         


