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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
ПРОТОКОЛ 

№93 
  РЕДОВНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
Петък,  30 юли 2021 г. 

София 
(9,30 часа) 

На заседанието присъстват:  
1. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС   
2. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС  
3. Албена Пискова  
4. Валя Гигова 
5. Веселка Коева 
6. Емил Ядков 
7. Красимир Краев  
8. Лидия Атанасова  
9. Милен Ралчев,  (в 9,50 часа) 
10. Никола Рангелов 
11. Станислав Тонов  
12. Стефан Ботев  
13. Христо Христов  
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  
Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд 
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС  
Жана Кисьова, зам.-председател на Адвокатски съвет - София  
Милен Кадикянов, председател  на Адвокатски съвет - Добрич 
Резервни членове на ВАдвС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Мария Ганева 
4. Нели Виодорова  
5. Румен Петков 
6. Светлана Проданова 
Отсъстват: 
Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС 
Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС 

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

настоящия състав на Висшия адвокатски съвет. 
Докладва: Председателят на ВАдвС 

2. Финансови въпроси. 
Докладва: Главният секретар на ВАдвС 

3. Доклад на Комисията по проверка изпълнението на задачите на 
"Банчев-Колев" ЕООД, поставени с вх. №1592/2021 г. 

  Докладва: Емил Ядков, 
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           Председател на РГ 
4. Обсъждане на становища и предложения. 

Докладва: Председателят на ВАдвС 
5. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 

Докладват: Членовете на ВАдвС 
6. Разни. 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, налице е необходимият 

кворум, откривам днешното заседание. Виждате, че това е последното ни 
заседание. Искам само да Ви уведомя в началото, че новият Висш 
адвокатски съвет ще направи своето встъпване на 6.08.2021 г. В края на 
заседанието ще дам и подробностите къде, в колко часа и как ще бъдат 
нещата.  

Преминаваме към точка 1 от дневния ред.  
………. 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение№3491 
Приема окончателния доклад на ЦАПК "Прогрес Груп" АД  вх. 

№2206/28.07.2021 г. с предмет „Провеждане тестуване на сигурността 
на електронната система на адвокатските регистри“. 

 Да се доизплати остатъкът от цената по договора между Висшия 
адвокатски съвет и ЦАПК "Прогрес Груп" АД.   

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение№3492 
Одобрява разходите, извършени в периода 09-20.07.2021 г. на 

стойност над 3000 лева, съобразно финансовия доклад на главния 
секретар вх. №2144/21.07.2021 г. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение№3495 
Подпомага преиздаването на книгата на професор Венелин 

Ганев „Закон за съдене на хората – правно-исторически и правно-
аналитични проучвания“ със сума от 3000 лева и със задължението в 
книгата да бъде отбелязано спомоществователството на Висшия 
адвокатски съвет и да бъдат предоставени безвъзмездно 30 бройки от 
книгата на Висшия адвокатски съвет.  

 
* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без „против“ и с 

3-ма „въздържали се“ прие 

Решение№3496 

Отлага разглеждането на офертите във връзка с изготвяне 

на календар-бележници и джобни бележници за 2022 г., издавани 

от Висшия адвокатски съвет.  
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение№3497 
Приема доклада на комисията, вх. №2223/29.07.2021 г., по 

проверка изпълнение на задачите на "Банчев-Колев" ЕООД, 
поставени с вх. №1592/2021 г. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №3498 
Да бъде изпратена покана до изпълнителя "Банчев-Колев" 

ЕООД с искане в 3-дневен срок от получаването й да отговорят 
изпълнили ли са задълженията си във връзка с доработка на 
функционалности в регистъра съгласно вх. №1592/2021 г. и вх. 
№2223/2021 и ако има неизпълнени, какви са причините за това. 

 
* * * 

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

"въздържали се" прие 
Решение №3508 

Предоставените на членовете на Висшия адвокатски съвет за 
временно ползване комплекти и устройства Ipad Pro 12,9, с 
клавиатура и външен писец, да бъдат закупени от членовете на 
Съвета. 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 5 гласа "за", без "против" и 7 

"въздържали се" прие 
Решение №3509 

Не приема да бъдат закупени от членовете на Висшия 
адвокатски съвет Ipad Pro 12,9 с клавиатура и външен писец, за обща 
цена за всяка конфигурация 500 (петстотин) лева. 
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* * * 
Висшият адвокатски съвет с 4 гласа "за", 3-ма "против" и 5 

"въздържали се" прие 
Решение №3510 

Не приема да бъдат закупени от членовете на Висшия 
адвокатски съвет Ipad Pro 12,9 с клавиатура и външен писец, за обща 
цена за всяка конфигурация 300 (триста) лева.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 5 гласа "за", 4 "против" и 3-ма 
"въздържали се" прие 

Решение №3511 
Не приема да бъдат закупени от членовете на Висшия 

адвокатски съвет Ipad Pro 12,9 с клавиатура и външен писец, за обща 
цена за всяка конфигурация 400 (четиристотин) лева.  

 
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и 

индивидуални преписки. 
……… 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги,  в петък на 6 август от 

10,00 часа ще бъде конститутивното заседание на новия Висш адвокатски 
съвет. Предложението евентуално за 9,00 часа. Който може, да дойде, 
който не, ще го свържем със zoom. 

Колега Гигова, за 10,00 часа ли остава или за 10,30 часа? 
ВАЛЯ ГИГОВА: За 10,00 часа остава, ако може, за 2-3 часа да 

приключим.   
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Благодаря Ви, колеги, всичко 

хубаво! Приятна почивка! 
 

(12,50 часа) 
 

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

(Е. Бончевска)  


