ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№90
ИЗВЪНРЕДНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Петък, 11 юни 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
7. Веселка Коева
8. Емил Ядков
9. Красимир Краев
10. Лидия Атанасова
11. Никола Рангелов
12. Станислав Тонов
13. Стефан Ботев
14. Христо Христов
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС
Милен Кадикян – председател АК - Добрич
Резервни членове на ВАдвС:
1. Валентина Адиркова
2. Валя Иванова
3. Мария Ганева
4. Нели Виодорова
5. Румен Петков
6. Светлана Проданова
Отсъстват:
Милен Ралчев
Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд
Дневен ред:
1.
Организационни въпроси по приключване на мандата на настоящия
състав на Висшия адвокатски съвет.
Докладват: Председателят на ВАдвС
Главният секретар на ВАдвС
2. Дисциплинарни и индивидуални преписки.
Докладват: Членовете на ВАдвС
3. Разни.
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, налице е необходимият
кворум, откривам днешното заседание.
Колега Въжарова, имате думата.
………

***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение№3442
Възприема правното мнение на експертите към Висшия адвокатски
съвет за насоката, в която трябва да бъде дадено становището от името на
Висшия адвокатски съвет по конституционно дело №7/2021 г. на
Конституционния съд на Република България.
***
Висшият адвокатски съвет с 1 глас "за", 11 „против“ и без
„въздържали се“ прие
Решение№3443
Отклонява предложението на Сибила Игнатова за сезиране на
Конституционния съд на Република България за обявяване на
противоконституционност на разпоредбите на чл. 437, ал. 4 изречение
второ от ГПК, като противоречащи на чл. 4, ал. 1 и чл. 56 от
Конституцията.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение№3444
Възлага на експертите във Висшия адвокатски съвет Румен Ненков
и Симона Велева, да изготвят становище от името на Висшия адвокатски
съвет по конституционно дело №5/2021 г. на Конституционният съд на
Република България в насока за основателност на направеното искане от
Президента на Република България.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" , без "против" и 2-ма
"въздържали се" прие
Решение№3445
Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати,
след провеждане на първата част на писмения изпит под формата на тест,
обявява верните отговори от теста и след провеждане на втората част на
писмения изпит – решаване на казуси, обявява приетите от нея за правилни
отговори на казуса на сайта на Висшия адвокатски съвет.
След обявяване от Комисията за провеждане на изпита за адвокати
и младши адвокати на всички резултати от съответната изпитна сесия в 7дневен срок кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в
сградата на Висшия адвокатски съвет.
1. Идентифицирането се извършва лично от кандидата срещу
представяне на лична карта. Кандидатите могат да идентифицират
писмените си работи само веднъж.
2. Достъп до мястото за идентифициране на писмените работи имат
само членовете на Изпитната комисия, служител на Висшия адвокатски
съвет, определен със Заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет,
и кандидатът, писал работата.
3. Не се разрешава идентифициране на писмените работи на трети
лица.
4. Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка.

5. Резултатите от изпита са окончателни и важат за класирането
само в сесията, в която са проведени изпитите.
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и
индивидуални преписки.
………..
(13,50 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:…………….
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:…………….
АТАНАС СТОЯНОВ
Изготвил протокола:
(Е. Бончевска)

