
 
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
ПРОТОКОЛ 

№87 
 ИЗВЪНРЕДНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
Петък,  14 май 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 (9,48 ч.) 
7. Веселка Коева 
8.  Емил Ядков 
9. Красимир Краев,  
10. Лидия Атанасова  
11. Милен Ралчев 
12. Никола Рангелов 
13. Станислав Тонов  
14. Стефан Ботев  
15. Христо Христов  
Добринка Гърневска, председател на Висшият дисциплинарен съд, (в 

9,46 ч.) 
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС  
Даниела Минева, председател на Адвокатския съвет – Велико Търново 
Жана Кисьова, зам.-председател на Софийския адвокатски съвет, в 9,43 

ч. 
Силвия Паунова 
Николай Колев 
Мирослава Шопова 
Резервни членове на ВАдвС: 
1. Валентина Адиркова, (в 9,45 ч.) 
2. Валя Иванова 
3. Мария Ганева 
4. Нели Виодорова 
5. Румен Петков 
6. Светлана Проданова 
 

Дневен ред: 



1. Окончателно приемане на проекта „Електронизация на 
регистровите производства и административните пътеки в Единния адвокатски 
регистър“ /ЕАР/. 

Докладва: Емил Ядков, председател на  
 работната група 

2. Общото събрание на адвокатите от страната 2021 г. – 
организационни въпроси. 

Докладват: Председателят на ВАдвС 
 Главният секретар на ВАдвС 

3. Финансови въпроси. 
Докладва: Главният секретар на ВАдвС 

4. Обсъждане на становища и предложения. 
Докладва: Председателят на ВАдвС 

5. Обсъждане на Концепция за нов Закон за адвокатурата, по 
направените предложения и обсъждания на Консултативния съвет по 
концепцията за нов Закона за адвокатурата, с приложения /вх. №876/5.04.2021 
г./ 

Докладва: Валя Гигова, 
председател на КС 

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

7. Разни. 
 

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Здравейте, колеги! Добър ден и на 
членовете на работната група. Налице е необходимият кворум, виждате, че 
заседанието се оказа повече натоварено, отколкото очаквахме.  

Откривам днешното заседание. По точка 1 от дневния ред давам думата 
на колегата Ядков. 

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

Решение №3352 
Приема Отчета за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 

01.01.2020 г.-15.05.2021 г., така както е представен с вх.№1473/13.0.2021 г., 
с направените в днешното заседание допълнения.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №3353 

Определя 3 броя изборни бюра за изборите за Висши органи на 
адвокатурата 2021 г., като в първо изборно бюро (Северна България), 
гласуват адвокатите делегати от адвокатските колегии: Варна, Велико 
Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, 
Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.  

Във второ изборно бюро (Южна България), гласуват адвокатите 
делегати от адвокатските колегии: Благоевград, Бургас, Кюстендил, 



Кърджали, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, 
Хасково и Ямбол. 

В трето изборно бюро ще гласуват адвокатите делегати от 
Софийската адвокатска колегия. 
 

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

Решение №3354 
Избира и определя за членове на избирателните бюра следните 

адвокати: Красимир Йорданов Милев, Галина Радославова Фарфарова, 
Десислава Монева Петкова-Пенева, Ангел Петков Петков – четиримата от 
САК;  Анна Георгиева Станкова – АК - Сливен, Иво Спасов Спасов – АК – 
Стара Загора, Стойчо Андонов Тодоров – АК – Ямбол, Валери Петров 
Ставрев – АК – Велико Търново, Рачо Иванов Рачев – АК – Габрово, 
Пламен Стефанов – АК – Видин; за резервни членове - Николета Георгиева 
Георгиева, Майкъл Билал Ел-Тал и Нанси Монтер Дахабре - последните 
трима от САК.  

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

Решение №3355 
Определя  и избира за членове на  I изборно бюро  (Северна 

България) адвокатите Валери Петров Ставрев, Рачо Иванов Рачев и 
Пламен Стефанов. 
 

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

Решение №3356 
 Избира за председател на I изборно бюро(Северна България)  

адвокат  Валери Петров Ставрев. 
 

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

Решение №3357 
Избира и определя за основни членове на II изборно бюро  (Южна 

България) адвокатите Анна Георгиева Станкова, Иво Спасов Спасов и 
Стойчо Андонов Тодоров. 

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

Решение №3358 
Избира за председател на II изборно бюро (Южна България) адвокат 

Анна Георгиева Станкова. 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №3359 

В III изборно бюро – САК, да бъде  включен адвокат Красимир 
Йорданов Милев.  



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

Решение №3360 
В III изборно бюро – САК, да бъде включена адвокат Галина 

Радославова Фарфарова. 
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", без "против" и 7 

"въздържали се", с решаващия глас на председателя прие 
Решение №3361 

В III изборно бюро – САК, с решаващия глас на председателя, да бъде 
включена Десислава Монева Петкова-Пенева. 
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 4 "против" и 3-ма 

"въздържали се" прие 
Решение №3362 

В III изборно бюро – САК, да бъде включен адвокат Ангел Петков 
Петков.  

Получилите повече гласове Красимир Йорданов Милев, Галина 
Фарфарова и Ангел Петков са избрани за членове на III изборно бюро – 
София.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение №3363 
Избира за председател на III изборно бюро – Софийска адвокатска 

колегия, адвокат Красимир Йорданов Милев. 
 

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

Решение №3364 
Избира за резервни членове на избирателните бюра адвокатите: 

Десислава Монева Петкова – Пенева, Николета Георгиева Георгиева, 
Майкъл Билал Ел-Тал, Нанси Монтер Дахабре. 
 

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

Решение №3365 
Определя за водещи на Общата събрание на адвокатите от страната, 

насрочено за 29 и 30 май 2021 г. да бъдат, I част – зам.-председателят Атанас 
Стоянов, II част – зам.-председателят Людмил Рангелов. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №3366 



Прекратява производството по жалба вх.№1332/07.05.2021 г. по 
описа на Висшия адвокатски съвет, подадена от Румен Цветанов Петков 
срещу Протоколно решение №4/24.04.2021 г. на Избирателната комисия за 
провеждане на избора за делегати на Общото събрание на адвокатите от 
страната, проведен на 24.04.2021 г., поради оттегляне на жалбата.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 2-ма 

"въздържали се" прие 
Решение №3367 

Прекратява производството по жалба вх. №1338/10.05.2021 г. 
допълнението към нея, подадени от адвокат Невена Петрова Деспотова и 
адвокат Стефка Димчева Влахова, и двете от Адвокатската колегия – 
Пловдив, против решение на Избирателната комисия на Адвокатската 
колегия – Пловдив за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите 
от страната, поради оттегляне. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 1 "против" и без 

"въздържали се" прие 
Решение №3368 

Оставя без уважение жалба вх.№2753/10.05.2021 г. на адвокат 
Александър Александров Пелев и адвокат Милена Валентинова Калчева 
против решение от 02.05.2021 г. на Избирателната комисия за резултатите 
от избора за делегати от Софийската адвокатска колегия в Общото 
събрание на адвокатите от страната, проведен на 02.05.2021 г. 

Оставя без уважение жалба вх. №2783/10.05.2021 г. на адвокат 
Велислав Величков Величков, адвокат Петромир Иванов Кънчев и адвокат 
Ирина Петкова Алексова, тримата от Софийската адвокатска колегия, 
против решение от 02.05.2021 г. на Избирателната комисия за резултатите 
от избора на делегати от Софийската адвокатска колегия в Общото 
събрание на адвокатите от страната, проведено на 02.05.2021 г.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и 3-ма 

"въздържали се" прие 
Решение №3369 

Оставя без разглеждане жалба вх. №1353/10.05.2021 г. от адвокат 
Красимир Маринов Баков, член на Адвокатска колегия – Пловдив, против 
решение по т. 1 от Протокол №3 на Избирателната комисия за избор на 
висши органи на българската адвокатура, с което направеното от него 
предложение вх. №1279/29.04.2021 г. за издигане на кандидатурата на 
адвокат Александър Хараланов Попчев за член на Висшия Контролен 



съвет е оставена без разглеждане на основание чл. 103 ал. 2, изречение 
последно от Закона за адвокатурата. 
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

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

Решение №3370 
Дава възможност на „Банчев – Колев“ ЕООД да отстрани 

констатираното по бележките на работната група, съгласно раздел I, т. т. 
2, 3, 5, 6, 7 и 8 от Допълнителния доклад на Комисията с вх. 
№1491/14.05.2021 г., в срок до 18.05.2021 г.   

Комисията да направи своя доклад и въпросът, свързан с приемане 
на Договора за изпълнение от 20.05.2020 г. между Висшия адвокатски съвет 
и „Банчев – Колев“ ЕООД за възлагане на електронизация на регистровите 
производства и административните пътеки в ЕАР, да бъде разгледан на 
21.05.2021 г., за когато се насрочва извънредно заседание на ВАдвС. 
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение №3371 
Одобрява извършените разходи за периода 03.04.–11.05.2021 г. на 

стойност над 3000 лева, както са посочени във Финансовия доклад вх. 
№1408/12.05.2021 г. на главния секретар.  
 

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

Решение №3372 
Подпомага Инициативния комитет за издаване за втори път на 

книгата на Джузепе Консуло „Атентът срещу папата“ ,по повод 40 години 
от атентата срещу папа Йоан Павел II, със сума в размер на 2000 лева.  
 

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

Решение №3373 
Подпомага издаването на книгата „Активното слушане в 

медиацията“, с автор адвокат Албена Пенова от САК,  със сумата 2860 лева, 
със задължението на автора да бъде отразено спомоществователството на 
Висшия адвокатски съвет  и да бъдат предоставени безвъзмездно 30 броя от 
книгата на Висшия адвокатски съвет.  

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

Решение №3374 
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да подпише 

ново споразумение за продължаване срока на договора с издателство 
СИБИ, за срок от 3 години, при същите условия, за издаване на 2500 броя 
от списание „Адвокатски преглед“.  



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

Решение №3379 
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да сключи 

договор с „БОРИКА“АД за доставка на квалифицирана услуга за 
удостоверяване на време, необходима за ЕАР, при условията на оферта вх. 
№1227/28.04.2021 г.  

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

Решение №3380 
Отклонява искането на адвокат Христина Георгиева от Софийската 

адвокатска колегия, за финансиране издаване на книга със заглавие 
„Правна закрила на електронни видеоигри като обекти на 
интелектуалната собственост“.   

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

Решение №3381 
Отклонява искане вх. №1296/05.05.2021 г. от д-р Ивайло Кънев, 

съдия в Районен съд – Айтос за подпомагане издаването на монография на 
тема „Последици от недействителността на сделките“.  
 

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

Решение №3382 
Изтегля точка 6  от дневния ред - Дисциплинарни и индивидуални 

преписки, преди точка 5 - Обсъждане на Концепция за нов Закон за 
адвокатурата, по направените предложения и обсъждания на 
Консултативния съвет по концепцията за нов Закона за адвокатурата, с 
приложения /вх. №876/5.04.2021 г./ 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ единодушно прие 

Решение №3397 
Включва адвокат Мирослав Митьов Димитров като експерт в 

Комисията по правни въпроси към Висшия адвокатски съвет, Секция 
„Гражданско право и процес“. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „за“, 1 „против“ и 3-ма 

„въздържали се“ прие 
Решение №3398 

Подкрепя номинацията на съдия Борислав Белазелков за 
удостояването му с Орден „Стара Планина“ за заслуги в областта на 
правосъдието.  

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

Решение №3399 



Определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за 
провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати датите за пролетната 
сесия на изпита за кандидати за адвокати и младши адвокати за 2021 г.: 
писмен изпит – на 12 и 13 юни 2021 г., и устен изпит – на 26 юни 2021 г. 

 Писменият изпит се провежда в 272-ра и 292-ра аудитория на СУ 
„Св. Климент Охридски“ както следва: 

I част – на 12.06.2021 г. от 9,00 часа, регистрация – от 8,00 часа; 
II част – на 13.06.2021 г. от 14,00 часа, регистрация – 13,15 часа; 
Устният изпит – на 26.06.2021 г. от 9,00 часа в сградата на Висшия 

адвокатски съвет, ул. Калоян №8, ет. 4, в гр. София. 
 

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

Решение №3400 
Обединява отложената есенна сесия на изпита за адвокати и младши 

адвокати 2020 г. с пролетната сесия на изпита за адвокати и младши 
адвокати за 2021 г. 

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

Решение №3401 
Отклонява искане вх.№907/07.04.2021 г. на  Любомир Николаев 

Велев изпитът за адвокати и младши адвокати да се провежда така, че да 
не включва съботния ден в изпита. 
 

* * * 
Решение №3402 

Приема за сведение сигнала на адвокат Христо Александров Мишев 
от Софийската адвокатска колегия вх. №386/19.02.2021 г. 
           Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и 
индивидуални преписки. 

(18,36 часа) 
 

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

                        РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА  
 

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

                          АТАНАС СТОЯНОВ  
 
 
Изготвил протокола: 
                  (Е. Бончевска)  
 
 



 
 
 


