ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ
№83
РЕДОВНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Петък, 19 март 2021 г.
София
(9,35 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. Албена Пискова
5. Валя Гигова
6. Веселка Коева, (в 10,50 часа)
7. Красимир Краев
8. Лидия Атанасова
9. Милен Ралчев
10. Никола Рангелов
11. Станислав Тонов
12. Стефан Ботев
13. Христо Христов
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС
Силвия Паунова, (в 11,34 ч.)
Резервни членове на ВАдвС:
1. Валентина Адиркова
2. Валя Иванова
3. Нели Виодорова
4. Румен Петков
5. Светлана Проданова
Отсъстват:
Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС
Добринка Гърневска, председател на ВДС
Емил Ядков
Мария Ганева

Дневен ред:
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1.

Обсъждане и приемане на проект на Наредба за изменение на
Наредба №3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до
регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри.
Докладва: Председателят на ВАдвС
2. Представяне на Годишен отчетен доклад на Националното бюро за
правна помощ за 2020 година.
Докладва: Председателят на ВАдвС
З. Финансови въпроси.
Докладва: Председателят на ВАдвС
4. Обсъждане на становища и предложения.
Докладва: Председателят на ВАдвС
5.
Вземане на решение по чл. 126 ал. 5 от Наредба №3 от 20.11.2020
г. за определяне на условията, мястото и реда за съхраняване на
информационната система на ЕАР и адвокатските регистри по предложение вх.
№632/12.03.2021 г., отложено от заседанието на 12.03.2021 г.
Докладва: Силвия Паунова
6. Дисциплинарни и индивидуални преписки.
Докладват: Членове на ВАдвС
7. Разни.
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден, колеги, налице е
необходимият кворум, откривам днешното заседание.
……….
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за”, без "против" и 1
"въздържал се" прие
Решение №3281
Приема Наредбата за изменение на Наредба №3/20.11.2020 г. за реда
за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и
единните адвокатски регистри, съобразно приетите разпоредби в
заседанието на 26.02.2021 г. и на 19.03.2021 г.
Да се изпрати Наредбата за изменение на Наредба №3/20.11.2020 г. за
реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските
колегии и единните адвокатски регистри за обнародване в Държавен
вестник.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие
Решение №3282
Приема за информация представения от председателя на
Националното бюро за правна помощ Годишен отчетен доклад на
Националното бюро за правна помощ за 2020 г., вх. №589/9.03.2021 г.
***
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Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие
Решение №3283
Одобрява извършените разходи за периода 20.02.-15.03.2021 г. на
стойност над 3000 лв., съобразно доклада вх. №691/17.03.2021 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа „за”, без "против" и 4-ма
"въздържали се" прие
Решение №3288
Висшият адвокатски съвет на основание чл. 150, ал. 4 от
Конституцията на Република България да направи искане до
Конституционния съд на Република България за установяване на
противоконституционност на чл. 170, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване в частта „– преживелият съпруг, низходящите или
възходящите“.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие
Решение №3289
Отклонява като недопустима молба вх. №3171/2020 г. на Димитър
Иванов Иванов, с която се иска за отказите на Министерския съвет да бъде
приложен от Конституционния съд чл. 107 от Конституцията на Република
България.
***
Висшият адвокатски съвет с 6 гласа „за”, без "против" и 6
"въздържали се" прие
Решение №3290
Приема мнението на експертите Симона Велева и Румен Ненков вх.
№718/18.03.2021 г., касаещо становището на Висшия адвокатски съвет по
Конституционно дело №3/2021 г., и им възлага да изготвят становището на
Висшия адвокатски съвет.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие
Решение №3291
Утвърждава
въпросите
към
предложената
анкета
вх.
№678/17.03.2021 г. и уводната част към нея, касаещи реформата на
съдебната карта, които да бъдат изпратени до адвокатите, съобразно
решение №3279/12.03.2021 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за” единодушно прие
Решение №3292
Инициира широка обществена дискусия, която да започне с Висшия
съдебен съвет, като бъде поискано и осъществено съвместно заседание
между Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет по проблемите на
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съдебната карта и възприетото от Висшия съдебен съвет решение за избор
на вариант №4 на концепцията за съдебната карта.
Висшият адвокатски съвет подкрепя изцяло становището на
инициативата на съдии срещу реформата на съдебната карта по модел №4
и призовава всички адвокати да се присъединят към становището на
Висшия адвокатски съвет и към подписката на съдиите.
Висшият адвокатски съвет вече е изразил становище на 15.03.2021 г.,
което е входирано във ВСС, с което категорично е изразил несъгласието си
с избрания модел за прекрояване на съдебната карта на Висшия съдебен
съвет.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие
Решение №3293
Възлага на служителя към Висшия адвокатски съвет Александър
Съботинов да изготви техническо задание за съхранение и защита на
информационната система на единните адвокатски регистри, след което да
бъде изготвена публична покана за оферта.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие
Решение №3299
На основание чл. 122, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 111, ал. 3 и чл. 113
от Закона за адвокатурата Висшият адвокатски съвет свиква Общото
събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 29 и 30 май 2021
г. при следния
Дневен ред:
I. Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2020 г.,
съдържащ:
1. Отчет за дейността на ВАдвС през 2020 г.
Докладва: Председателят на ВАдвС
Ралица Негенцова
2. Финансов отчет на ВАдвС за 2020 г.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС
Стефка Въжарова
II. Доклад на Висшия контролен съвет.
Докладва: Председателят на ВКС
Драгомир Димов
III. Отчет на Висшия дисциплинарен съд.
Докладва: Председателят на ВДС
Добринка Гърневска
IV. Изказвания и обсъждания по докладите и отчетите. Приемане на
решение.
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V. Обсъждания, становища, предложения относно работата на
адвокатите и дейността на адвокатурата.
VI. Избор на председател и членове на Висшия адвокатски съвет,
председател и членове на Висшия дисциплинарен съд и членове на Висшия
контролен съвет.
Откриването на събранието ще бъде на 29 май 2021 г., събота, от 8,30
ч. при падащ кворум по чл. 111, ал. 3, изречение второ от Закона за
адвокатурата – в 9,30 часа, в гр. София, хотел „Балкан“, бившия
„Шератон“.
На основание чл. 111, ал. 1 от Закона за адвокатурата да се изпрати
писмена покана до всички адвокатски колегии най-късно до 15.04.2021 г., в
която да се посочи дневният ред, датата, часът и мястото на събранието.
В поканата да се напомни и нормата на представителство съгласно
чл. 112, ал. 2 и ал. 3 от Закона за адвокатурата, както и за възможността за
участие по право по чл. 112, ал. 4 от Закона за адвокатурата.
В поканата да се напомни задължението на адвокатските съвети да
уведомят избраните на общите събрания на адвокатските колегии делегати
за свикването на Общото събрание на адвокатите от страната.
В поканата да се определи подходящ работен срок, в който
адвокатските съвети да изпратят заверени от тях списъци на избраните на
общите събрания на колегиите делегати, както и списък на участниците по
право от съответната адвокатска колегия, ако те не са избрани за делегати.
***
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и индивидуални
преписки.
……….
(12,53 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:…………….
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:…………….
АТАНАС СТОЯНОВ

Изготвил протокола:
(Е. Бончевска)
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