
 
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

№92 
  РЕДОВНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
Петък,  16 юли 2021 г. 

София 
 

(9,37 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 
6. Веселка Коева, (в 9,40 часа) 
7.  Емил Ядков 
8. Красимир Краев  
9. Лидия Атанасова  
10. Милен Ралчев, (в 10,20 часа)  
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  
Жана Кисьова, зам.-председател на Софийския адвокатски съвет  
Резервни членове на ВАдвС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Нели Виодорова  
4. Румен Петков 
5. Светлана Проданова 
Отсъстват: 
Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС 
Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд 
Мария Ганева, резервен член ва Висшия адвокатски съвет. 
 

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

настоящия състав на Висшия адвокатски съвет. 
Докладват: Председателят на ВАдвС 
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: Добро утро, колеги, в този 

слънчев и горещ ден! Надявам се стегнато да можем да свършим работа.  
Откривам днешното заседание. Минаваме към точка 1 от дневния 

ред.  
………... 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение№3466 
Да бъде изпратено писмо до адвокатските съвети да дадат 

информация на Висшия адвокатски съвет, имат ли някакви проблеми 
при приложение на Наредба №3/20.11.2021 г. и ако има проблеми 
какви са те, със срок на изпълнение – 27.07.2021 г.  

Да се изиска и получи от „Банчев-Колев“ ЕООД информация 
дали всички адвокатски съвети са се включили в системата на ЕАР и 
дали адвокатските съвети са изпълнили всички действия за 
оторизация на членовете на органите си в системата на ЕАР, срок на 
изпълнение – 27.07.2021 г.  
 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за",  без "против" и 4-ма 
"въздържали се" прие 

Решение№3467 
Възлага на Комисията, която работи във връзка с изпълнение 

на задълженията по Договора за изработка на ЕАР с „Банчев – Колев“ 
ЕООД, да установи дали са изпълнени поетите задължения от 
фирмата изпълнител, които трябваше да бъдат извършени в 
едномесечния срок по Доклад №1592/20.05.2021 г.  
 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 2 гласа "за",  без "против" и 10 
"въздържали се" прие 

Решение№3468 
Не приема на този етап да бъде проведено присъствено обучение 

на длъжностните лица по вписванията и по един член на Адвокатски 
съвет, във връзка с регистърните производства, с оглед натрупания 
досега опит по приложение на електронната система на регистрите. 
 

* * * 



Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за",  без "против" и 2-ма 
"въздържали се" прие 

Решение№3469 
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 лв., за 

периода 15.06.-08.07.2021 г. , по т. 1 от Финансовия доклад вх. 
№2065/14.07.2021 г.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и 4-ма 
"въздържали се" прие 

Решение №3473 
Подпомага издаването на книга, със заглавие „Присъствие“, по 

искане вх. №1897/21.06.2021 г. на Галя Йончева, със сумата 3000 лв., 
като в книгата бъде отразено спомоществователството на Висшия 
адвокатски съвет и бъде задължен авторът да предостави 
безвъзмездно 30 бройки от книгата на Висшия адвокатски съвет. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение№3475 

Висшият адвокатски съвет, на основание чл. 150, ал. 4 от 
Конституцията на Република България,  да отправи искане до 
Конституционния съд на Република България, за установяване на 
противоконституционност на §1, ал. 1 от Закона за допълнение  на 
Закона за собствеността, обнародван в ДВ, бр. 105/2006 г., последващо 
допълнение ДВ, бр. 18/2020 г. и на §2 от Заключителните разпоредби 
към Закона за изменение  на Закона за собствеността, обнародван в 
ДВ, бр. 7/2018 г., в сила от 31.12.2017 г.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение№3476 

Висшият адвокатски съвет, с оглед констатирана 
противоречива съдебна практика, на основание чл. 125 от Закона за 
съдебната власт, да поиска от Върховния касационен съд  допълване 
предмета на тълкувателно дело №2/2021 г. на Общото събрание на 
Гражданска и Търговска колегия на ВКС с въпроса: “Прекъсва ли 
погасителната давност изпълнителното действие, извършено след 
като е настъпила перемпция по изпълнителното дело?“. 

 Ако ВКС счете, че не е допустимо да се допълва предметът на 
вече образуваното тълкувателно дело №2/2021 г. на Общото събрание 
на Гражданска и Търговска колегия на ВКС, то да бъде отправено 
искане за образуване на ново тълкувателно дело по поставения 
въпрос, а именно: „Прекъсва ли погасителната давност 
изпълнителното действие, извършено след като е настъпила 
перемпция по изпълнителното дело?“ 

* * * 



Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение№3477 

Във връзка с постъпили във Висшия адвокатски съвет 
предложения: 

- вх. №532/01.03.2021 г. от адвокат Любомир Владикин,  
- искане вх. №633/12.03.2021 г. от Камарата на архитектите в 

България чрез председателя арх. Владимир Михайлов Милков,  
- вх. №637/12.03.2021 г. от Ивайло Белков Иванов,  
- вх. №736/19.03.2021 г. от Камарата на инженерите в 

инвестиционното развитие,  
- вх. №1072/20.04.2021 г. от „ДАР инженеринг“ ООД, 

представлявано от управителя Меглена Кирий,  
- вх. №1081/21.04.2021 г. на Национално сдружение „Недвижими 

имоти“, представлявано от управителя на УС Добромир Ганев,  
касаещи искане за установяване на противоконституционност на 
разпоредби от Закона за устройство на територията, препраща същите 
на докладчика по изготвяне на становище от името на Висшия 
адвокатски съвет по конституционно дело №11/2021 г. на 
Конституционния съд на Република България, който да има предвид 
изложените доводи при изготвяне на становището. 

* * * 

Непубликуваните решения се отнасят до финансови, 
дисциплинарни и индивидуални преписки. 

(12,30 часа) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:………… 
    РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА 
    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:…………. 
    АТАНАС СТОЯНОВ 
 
Изготвил протокола: 

(Е. Бончевска)  


