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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
ПРОТОКОЛ 

№91 
  РЕДОВНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
Петък,  18 юни 2021 г. 

София 
 

(9,31 часа) 
На заседанието присъстват:  
1. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС   
2. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС  
3. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС 
4. Албена Пискова  
5. Валя Гигова, (в 9,55 часа) 
6. Веселка Коева 
7.  Емил Ядков 
8. Красимир Краев  
9. Лидия Атанасова  
10. Милен Ралчев   
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  
Оля Ботева, председател АК Плевен(от 10,30 часа) 
Резервни членове на ВАдвС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Мария Ганева 
4. Нели Виодорова  
5. Румен Петков 
6. Светлана Проданова 
Отсъстват: 
Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС 
Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд 
 

Дневен ред: 
1. Организационни въпроси по приключване на мандата на настоящия 

състав на Висшия адвокатски съвет. 
Докладва: Председателят на ВАдвС 
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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 12 гласа "за"  единодушно прие 
Решение№3446 

Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 лв., за периода 
21.05.2021 г.-14.06.2021 г., съобразно Финансовия доклад на главния 
секретар вх. №1830/15.06.2021 г.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" , без "против" и 2-ма 

"въздържали се" прие 
Решение№3447 

Подпомага издаването на книгата „Въпроси на административния 
процес“ с автор адвокат Веселина Лъчезарова Канатова – Бучкова, със 
сумата 3000 лв., във връзка с искане вх. №1020/15.04.2021 г. Да се отрази 
задължението на автора да отбележи спомоществователството на Висшия 
адвокатски съвет, както и да предостави безвъзмездно 30 бр. от книгата. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа единодушно прие 

Решение№3450 
Висшият адвокатски съвет, в изпълнение на решението по т. 2.2 от 

Решение №ППН–01-1880/2019 г. от 27.07.2020 г. на Комисията за защита на 
личните данни, изпраща на Комисията за защита на личните данни 
приетите от Висшия адвокатски съвет с Решение №3445/11.06.2021 г. 
Правила, уреждащи достъпа на физическите лица до информацията, която 
касае техните резултати от проведените изпити за адвокати и младши 
адвокати. 

                                                        * * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" , без "против" и 1 

"въздържал се" прие 
Решение№3455 

Оставя без разглеждане като недопустима жалба вх. 
№1658/26.05.2021 г. против Решение №1 на Избирателната комисия за избор 
на председател на Адвокатската колегия – Варна по Протокол 
№18/16.05.2021 г. от адвокат Светлозар Анастасов Николов от Варненската 
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адвокатска колегия на основание чл. 7, ал. 5 от Закона за адвокатурата във 
връзка с чл. 106, ал. 4 от Закона за адвокатурата. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение№3456 

Оставя без уважение жалба вх. №1818/14.06.2021 г. на Висшия 
адвокатски съвет, вх. №570/10.06.2021 г. на Адвокатска колегия – 
Кюстендил, подадена от адвокат Асен Стоичков Икономов, вписан в 
Адвокатска колегия – Кюстендил и адвокат Евгени Стефанов Йорданов, 
вписан в Адвокатска колегия – Кюстендил, срещу Решение №17 на 
Адвокатския съвет – Кюстендил, прието на заседание, проведено на 
27.05.2021 г. като неоснователно.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
По преписка вх.№1819/14.06.2021 г. 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 2-ма "против" и 4-ма 

"въздържали се" прие 
Решение№3457 

Отменя решение № 8 на Адвокатския съвет Кюстендил , прието на 
заседанието, проведено на 27.05.2021 година в частта, с която е одобрен чл. 
9 от Правилата за получаване на правна помощ от Адвокатски съвет – 
Кюстендил. 

* * * 
По преписка вх.№1819/14.06.2021 г. 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение№3458 
Оставя без уважение жалба вх. №1819/14.06.2021 г. във  Висшия 

адвокатски съвет  вх.№572/10.06.21 г. на Адвокатска колегия – Кюстендил, 
подадена от адвокат Красимир Георгиев Тамякарски от Кюстендилската 
адвокатска колегия срещу Решение №8 на Адвокатския съвет, прието на 
заседание, проведено на 27.05.2021 г., в частта без чл. 9, като 
неоснователна. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение№3465 
Назначава Комисия в състав председател – Атанас Стоянов, и 

членове – Валентина Адиркова и Валя Иванова, която да  преброи 
бюлетините от гласуването за избор на председател на Адвокатска колегия 
– Варна, колко действителни и колко недействителни бюлетини има. 
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Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни, финансови и 
индивидуални преписки. 

……… 
(12,25 часа) 

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

                          РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА  
 
Изготвил протокола: 
                  (Е. Бончевска)  
 
 

 


