ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№88
ИЗВЪНРЕДНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Петък, 21 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, (в 10,40 ч.)
4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС
5. Албена Пискова
6. Валя Гигова, (до 12,26 часа)
7. Веселка Коева
8. Емил Ядков
9. Красимир Краев
10. Лидия Атанасова
11. Милен Ралчев, (в 9,38 часа)
12. Никола Рангелов, (в 13,15 часа)
13. Станислав Тонов
14. Стефан Ботев
15. Христо Христов
Добринка Гърневска, председател на Висшият дисциплинарен съд
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС
Жана Кисьова, зам.-председател на Софийския адвокатски съвет
Даниела Минева, (в 13,15 часа)
Силвия Паунова, (в 13,15 часа)
Николай Колев, (в 13,15 часа)
Мирослава Шопова, (в 13,15 часа)
Резервни членове на ВАдвС:
1. Валентина Адиркова, (в 13,15 часа)
2. Валя Иванова
3. Мария Ганева
4. Нели Виодорова
5. Румен Петков
6. Светлана Проданова
Дневен ред:
1. 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: Председател на КС
Адв. Валя Гигова
2. Окончателно приемане на проекта „Електронизация на регистровите
производства и административните пътеки в Единния адвокатски регистър
/ЕАР/.
Докладва: Емил Ядков,
Председател на РГ
3. Обсъждане и вземане на решение по извършената финансова ревизия
за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 1.01.2017-31.12.2020 г.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС
4. Общото събрание на адвокатите от страната 2021 г. – организационни
въпроси.
Докладват: Председателя на ВАдвС
Главният секретар на ВАдвС
5. Дисциплинарни и индивидуални преписки.
Докладват: Членовете на ВАдвС
6. Разни.
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден, колеги, налице е
необходимият кворум. Откривам днешното заседание и давам думата на
колегата Валя Гигова, която е председател на комисията, свързана с
изработване на Концепция за изработване на нов Закон за адвокатурата.
Продължаваме от предходното заседание.
……….
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без против и 1
„въздържал се“ прие
Решение №3403
Приема извършената работа по изготвяне на Концепция за нов
Закон за адвокатурата от създадените Комисия и Консултативен съвет, в
изпълнение на решенията на Висшия адвокатски съвет, и на Общите
събрания на адвокатите от страната 2019 г. и 2020 г., като всички
материали, заедно с обсъжданията, бъдат предоставени на следващия
състав на Висшия адвокатски съвет за продължаване на работата по
изготвяне на нов Закон за адвокатурата.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за" единодушно прие
Решение №3404
На основание § 5, ал. 3 от Преходните разпоредби на Наредба
№3/20.11.2020 г. Висшият адвокатски съвет одобрява алгоритъма, описан в
т. 1.4.1 от Доклад вх. №1592/20.05.2021 г.
***

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за" единодушно прие
Решение №3405
На основание чл. 125, ал. ал. 2 и 4, и § 5, ал. 5 от Преходните
разпоредби на Наредба №3/20.11.2020 г., Висшият адвокатски съвет
одобрява алгоритъм и образци на електронни документи, както са посочени
– в т. 1.4.2 от Доклад вх. №1592/20.05.2021 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за", без "против" и 1
"въздържал се" прие
Решение №3406
Приема изпълнението на възложената работа по Договор от
20.10.2020 г., сключен между Висшия адвокатски съвет и фирма „Банчев
Колев“ ЕООД, за възлагане на Електронизация на регистровите
производства и административните пътеки в ЕАР, при съобразяване на
поетите ангажименти от изпълнителя, подробно описани в Доклад вх.
№1592/20.05.2021 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за" единодушно прие
Решение №3407
Приема доклад вх.№ 1591/20.05.2021 г. на ЦАПК „Прогрес груп“ АД
по Дейност 2: Провеждане на тестове за информационна сигурност“,
съобразно сключения Договор №ДЦП–75/12.03.2021 г., между Висшия
адвокатски съвет и ЦАПК „Прогрес груп“ АД, с предмет „Провеждане
тестването на сигурността на електронната система на адвокатските
регистри“.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за" единодушно прие
Решение №3408
Оставя без уважение жалба вх. №1508/14.05.2021 г. от адвокат
Кремена Асенова Маринова – член на Адвокатска колегия – Варна, против
решение по т. 2 и т. 3 от Протокол №4 на Избирателната комисия за избор
на висши органи на българската адвокатура от 11.05.2021 г., с което
направеното от нея предложение с вх. №1331/7.05.2021 г. за издигане
кандидатурата на адвокат Димитър Стойчев Филипов за член на Висшия
адвокатски съвет и Висшия контролен съвет е оставено 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 4 гласа „за" , 5 "против" и 3-ма
"въздържали се" прие
Решение №3412
Не приема предложението на докладчика по преписката, което
гласи: „Отменя по жалба вх. №1323/7.05.2021 г. на Висшия адвокатски
съвет на адвокат Тодор Филипов Филипов от Софийската адвокатска

колегия решение на Общото събрание на Софийската адвокатска колегия
от 24.04.2021 г., с което – „Общото събрание на адвокатите от Софийската
адвокатска колегия възлага на Софийския адвокатски съвет и
председателя на Съвета незабавно след извършване на поисканата от
Управителния съвет на Осигурителна каса „Адвокат“ ревизия от НАП да
информира всички адвокати за резултатите от нея, включително да поиска
обяснение от бившия управител на ОК „Адвокат“ и от всички отговорни
лица, да уведоми за причините за констатираните от ревизията на НАП
недостатъци. Да бъде потърсена отговорност от отговорните лица. Да бъде
предложен оздравителен план на Касата.“ – като незаконосъобразни.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване“.
***
Висшият адвокатски съвет с 6 гласа „за" , 2 -ма "против" и 4-ма
"въздържали се" прие
Решение №3413
Не приема предложението на председателя на Висшия адвокатски
съвет за частична отмяна, което гласи следното: „Отменя по жалба вх.
№1323/7.05.2021 г. на Висшия адвокатски съвет по жалбата на адвокат
Тодор Филипов Филипов от САК решение на Общото събрание на
Софийската адвокатска колегия от 24.04.2021 г. в частта „Включително да
поиска обяснение от бившия управител на Осигурителна каса „Адвокат“ и
от всички отговорни лица, да уведоми за причините за констатираните от
ревизията на НАП недостатъци. Да бъде потърсена отговорност от
отговорните лица. Да бъде предложен оздравителен план за Касата.“ – като
незаконосъобразно.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.“
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №3416
Възлага на експерта към Висшия адвокатски съвет Румен Ненков да
изготви становище по тълкувателно дело №6/2021 г. на Конституционния
съд в смисъла, посочен в изложеното мнение вх. №1584/20.05.2021 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №3417
Възлага на адвокат Ася Манджукова – Стоянова да продължи
работата си в работната група към Министерството на правосъдието за
подготовка на ЗИД на ЗЕЕЗА /вх. №1578/20.05.2021 г./
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и без
"въздържали се" прие

Решение №3418
Подпомага Маргарита Илиева Балабанова в издаването на книга със
заглавие „Дружествен дял в ООД“ със сумата 3000 лв., като бъде отразено
спомоществователството на Висшия адвокатски съвет и авторът
предостави безплатно на Висшия адвокатски съвет 30 бр. от книгата.
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и
индивидуални преписки.
………
(16,04 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:…………
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:………….
АТАНАС СТОЯНОВ

Изготвил протокола:
(Е. Бончевска)

