
Д Н Е В Е Н  Р Е Д

Висш адвокатски съВеда

“ Жшш1
ул. “Калоян" 1А

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
на 14.09.2018 г.

1. Информация за събития и мероприятия за периода 20.07.2018 г. до
10.09.2018 г. Предстоящи събития, мероприятия , становища.

Докладва : Председателят на ВАдвС

2. Финансови въпроси. Доклади за финансово подпомагане на 
адвокати -  вх.№ 1675/30.07.2018г. и вх.№ 1852/28.08.2018 г.

Докладва: Главният секретар на ВАдвС
3. Определяне дати за есенната изпитна сесия за адвокати и младши 

адвокати.
Докладва : Председателят на ВАдвС

4. Обсъждане и вземане на решение за сключване на договор за 
изработка /поръчка/ на бележници за 2019 г. : 500 бр. бележници , с 
дати, цвят -  бордо, кожа, с лого, и 14500 бр. бележници, джобен 
формат, с лого.

Докладват : Главният секретар 
и Красимир Краев

5. Есенната конференция на българската адвокатура, насрочена за
29.09.2018 г. -  организационни въпроси.
Обсъждане предложение вх.№ 1829/23.08.2018 г. на главния 
секретар за определяне тема на втория панел на конференцията : „ 
Взаимоотношения между Висшия адвокатски съвет и 
адвокатските колегии от страната „.

Докладват : Елавният секретар на ВАдвС 
и председателят на комисията по ЗИД ЗА Емил Ядков

6. Отчет за дейността на Фондация „Кръстю Цончев“ за периода
01.01.2018 -  30.06.2018 г., в съответствие с изискваните но чл.11 т.4 
от Учредителния акт. /вх.№ 1571/13.07.2018 г./

Докладва : Председателят на ВАдвС
7. Доклад на работна група относно проверка на фактите, изложени в 

оставката, подадена от Ели Христова, в изпълнение на Решение 
№790/04.04.2018 г. / т. е отложена от 13.07.2018 г./.

Докладва : Работна група -
Адиркова, Въжарова, Христов

8. Дисциплинарни и индивидуални преписки.
Докладват : Членове на ВАдвС

9. Разни



9.1 .Предложение вх.№ 1770/10.08.2018 г. на главния секретар за 
публикуване на протоколи от ОС АС и др. документи на 
адвокатурата
9.2. Предложение вх.№ 1836/24.08.2018 г. на Емил Ядков за 
отпечатване на 8000 бр. ГПК.

Главен секретар на ВАдвС


