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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
ПРОТОКОЛ 

№89 
  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
Петък,  28 май 2021 г. 

Ул. Калоян №8, ет. 4, зала 3 
София 

 

(9,40 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 
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 
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС  
Резервни членове на ВАдвС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Мария Ганева 
4. Нели Виодорова  
5. Румен Петков 
6. Светлана Проданова 
 

 
Дневен ред: 

1. Общо събрание на адвокатите от страната 2021 г. – организационни 
въпроси. 

Докладват: Председателят на ВАдвС 
    Главният секретар на ВАдвС 



2 
 

2. Финансови въпроси. 
Докладва: Главният секретар на ВАдвС  

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

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

5. Разни. 
 

 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, налице е необходимият кворум, 

откривам днешното заседание.  
……….. 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за“ единодушно прие 

Решение №3419 
Заменя Стойчо Ангелов Тодоров, член на второ изборно бюро – Южна 

България, за изборите за висши органи на адвокатурата, м. май – юни 2021 
г., с адвокат Десислава Монева Петкова-Пенева.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“, без „против“ и 1 
„въздържал се“ прие 

Решение №3420 
Общото събрание на адвокатите от страната да се излъчва на живо на 

сайта на Висшия адвокатски съвет и на фейсбук страницата на Висшия 
адвокатски съвет.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за“ единодушно прие 

Решение №3421 
С оглед разпоредбата на чл. 112 от Закона за адвокатурата и 

спазването на противоепидемичните мерки в страната, Висшият адвокатски 
съвет отклонява искане, вх. №1633/2021 г. на адвокат Иванка Емилова 
Георгиева за допускане до участие на делегати в Общото събрание на 
адвокатите от страната чрез zoom връзка, насрочено за 29-30 май 2021 г. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за“ единодушно прие 
Решение №3422 

Одобрява разходите в точка I от Финансовия доклад на главния 
секретар, вх. №1650/26.05.2021 г., за периода 12.05.2021-21.05.2021 г. , на 
стойност над 3000 лева.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“ единодушно прие 

Решение №3428 
Приема извършената работа, съгласно представения доклад вх. 

№890/07.04.2021 г., за проведена финансова ревизия на Висшия адвокатски 
съвет, гр. София, за периода 01.01.2017-31.12.2020 г. 
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* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ единодушно прие 

Решение №3429 
Възлага на експертите към Правната комисия на Висшия адвокатски 

съвет - Румен Ненков и Симона Велева, цялостен анализ на нормативните и 
ненормативни актове, както и вътрешноведомствените актове, отнасящи се 
до работата на адвокатите , относно допуска им до институции и 
възможността да изпълняват възложените им по закон функции, със срок на 
изпълнение на задачата два месеца. 

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

Решение №3431 
Оставя без уважение жалба вх. №1354/10.05.2021 г. на Висшия 

адвокатски съвет от адвокат Емилия Недева Недева, член на Пловдивската 
адвокатска колегия срещу решенията на Общото събрание на адвокатите от 
Адвокатска колегия Пловдив, гласувани на 24.04.2021 г. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 

* * * 
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и индивидуални 

преписки. 
……… 
 

(12,25 часа) 
 
    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:………… 
    РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА 
     
 
Изготвил протокола: 

(Е. Бончевска)  


