ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
№85
РЕДОВНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Петък, 16 април 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
4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС
5. Албена Пискова
6. Валя Гигова, (в 10,49 часа)
7. Веселка Коева, (в 10, 27 часа)
8. Емил Ядков, в (9,45 часа)
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
Йордан Йорданов, председател на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю
Цончев"
Жана Кисьова – зам.-председател на САК
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС
Резервни членове на ВАдвС:
1. Валентина Адиркова
2. Валя Иванова
3. Мария Ганева
4. Нели Виодорова (в 10,30 часа)
5. Румен Петков
6. Светлана Проданова
Дневен ред:
0.Обсъждане на мерките за информационна сигурност на информационната
система на ЕАР и приемане на решение по чл. 126, ал. 1 и пар.б от ПР на Наредба
3/20.12.2021 г.
Докладва: Емил Ядков

1. Обсъждане на текстовия вариант на Годишния финансов отчет по Бюджет
2020 на Висшия адвокатски съвет, за ОСАС.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС
2. Финансови въпроси.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС
З. Обсъждане на доклад по предложенията и обсъжданията на
Консултативния съвет по концепцията за нов Закон за адвокатурата, с
приложения, вх.№876/5.04.2021 г.
Докладва: Председател на комисията
адвокат Валя Гигова
4. Обсъждане на Годишен отчет за дейността на Фондация „Център за
обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за 2020 г.
Докладват: Председателят на ВАдвС
Председателят на УС на ЦОА
5. Обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета за 2020 г. и одобряване
на проекта за Бюджет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю
Цончев” за 2021 г. вх. №904/7.04.2021 г.
Докладват: Председателят на ВАдвС
Председателят на УС на ЦОА
6. Обсъждане на становища и предложения.
Докладва: Председателят на ВАдвС
7. Дисциплинарни и индивидуални преписки
Докладват: Членове на ВАдвС
8. Разни.
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден, колеги, налице е необходимият
кворум, откривам днешното заседание.
Бих искала да Ви поздравя с празника, да Ви пожелая, на първо място, много
здраве на Вас и на семействата Ви и много лични и професионални успехи, и да
имате удовлетворение от това, което вършите! Честит празник още веднъж!
……….
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №3321
Изтегля т. 4 и т. 5 от дневния ред в началото на днешното заседание.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без „против“ и с 1 „въздържал
се“ прие
Решение №3322
На основание чл. 11, т. 4 от Учредителния акт на Фондация „Център за
обучение на адвокати „Кръстю Цончев” Висшият адвокатски съвет
утвърждава представения Годишен отчет за дейността на Фондация
„Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за 2020 г., на
председателя на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати, вх.
№205/28.01.2021 г.

***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №3323
На основание чл. 11, т. 4 от Учредителния акт на Фондация „Център за
обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, Висшият адвокатски съвет
утвърждава Годишния финансов и счетоводен отчет, представен с писмо вх.
№927/12.04.2021 г. на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за
2020 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №3324
На основание чл. 11, т. 4 от Учредителния акт на Фондация „Център за
обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, Висшият адвокатски съвет
утвърждава бюджета на Фондация „Център за обучение на адвокати
„Кръстю Цончев” за 2021 г., представен с писмо вх. №205/28.01.2021 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без против и с 2-ма
„въздържали се“ прие
Решение №3325
Висшият адвокатски съвет, на основание §6 от Преходните разпоредби
на Наредба №3 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на
адвокатските колегии и единните адвокатски регистри на Висшия
адвокатски съвет, приема Вътрешни правила за мрежова и информационна
сигурност, при използване на компютърната среда и мрежа, изградена от
Висшия адвокатски съвет и предоставени на адвокатските колегии за целите
на регистърните производства по Закона за адвокатурата.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №3326
Приема текстови вариант на Годишния финансов отчет на Висшия
адвокатски съвет за финансовата 2020 г., вх. №955/12.04.2021 г.,
с
направените от главния секретар допълнения.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без против и с 4-ма
„въздържали се“ прие
Решение №3327
Отменя решения №№3210/05 и 3211/05.02.2021 г. на Висшия адвокатски
съвет, относно заплащане на месечните вноски на членовете на колегията
по сметка на ВАдвС, по отношение на Адвокатска колегия – Смолян.
***

Висшият адвокатски съвет с 2 гласа "за", 7 „против“ и с 4-ма
„въздържали се“ прие
Решение №3328
Оставя в сила решения №№3210 и 3211/05.02.2021 г на Висшия
адвокатски съвет, относно заплащане на месечните вноски на членовете на
колегията по сметка на ВАдвС , по отношение на Адвокатска колегия –
Хасково.
***
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и
индивидуални преписки.
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и 2-ма
"въздържали се" прие
Решение №3334
Приема доклада с вх. №876/5.04.2021 г. на адвокат Валя Гигова по
предложенията и обсъжданията на Консултативния съвет по Концепцията
за нов Закон за адвокатурата, с приложенията. Концепцията да бъде
разгледана на заседанието на Висшия адвокатски съвет на 14 май т. г.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №3335
Насрочва извънредно заседание на Висшия адвокатски съвет за
приемане на Единия адвокатски регистър на 28 април 2021 г., сряда, от 9,30
часа.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и 1 "въздържал
се" прие
Решение №3336
Да уведоми адвокатските колегии от страната по повод техни
запитвания със следното писмо:
„По повод постъпилите запитвания във връзка с провеждането на
общите събрания на адвокатските колегии Висшият адвокатски съвет,
като съобразява, че съгласно чл. 89, т. 16 от Закона за адвокатурата общите
събрания на колегиите се свикват и организират от адвокатски съвети, Ви
информира за следното: Висшият адвокатски съвет с писмо изх.
№435/12.04.2021 г. е отправил искане до министъра на здравеопазването с
оглед епидемичната обстановка да бъдат предоставени указания за начина
за присъствено провеждане на общите събрания на адвокатските колегии,
насрочени за 24 и 25 април 2021 г. С писмото министърът е уведомен, че
съобразно Разпоредбата на чл. 81 от Закона за адвокатурата общите
събрания на 27-те адвокатски колегии се провеждат в един и същи ден за
цялата страна и това е последната събота и неделя на м. януари на всяка
календарна година. Съгласно § 7 от ПЗР на ЗИД на Закона за мерките и
действията по време на извънредно положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците (в
Държавен вестник бр. 105/11.12.2020 г.), тази година събранията следва да

бъдат проведени на 24 и 25 април. Посочено е, че на тези събрания се
приемат бюджетите на колегиите и се избират делегатите за Общото
събрание на адвокатите от страната, което по силата на посочените
нормативни актове е насрочено за 29 и 30 май 2021 г., както и че на
предстоящото Общо събрание на адвокатите от страната ще се избират
висшите органи на адвокатурата за следващите 4 години.
Висшият адвокатски съвет ще уведоми адвокатските съвети за
отговора на министъра на здравеопазването веднага след неговото
получаване.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 1 "против" и без
"въздържали се" прие
Решение №3337
Приема изразеното с вх. №1016/15.04.2021 г. становище на експерта към
Комисията по правни въпроси при Висшия адвокатски съвет Симона
Велева относно липса на противоконституционност на разпоредбата в чл.
170 от Кодекса за социално осигуряване, в последния вариант.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №3338
Да бъде изпратено писмо до министъра на вътрешните работи с
приложен сигнал на адвокат Полина Антонова Велчева от Софийската
адвокатска колегия, с позицията на Висшия адвокатски съвет по случая.
Да се предложи извършване на проверка, като след констатиране на
допуснатите от полицейските служители нарушения и неизпълнение на
служебните им задължения, да предприеме действия по ангажиране на
тяхната дисциплинарна отговорност.
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и
индивидуални преписки.
………(15,24 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:…………….
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:…………….
АТАНАС СТОЯНОВ

Изготвил протокола:
(Е. Бончевска)

