
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №10 
ЗАСЕДАНИЕ

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
24 НОЕМВРИ 2017 г. -  КАЛОЯН 1А 

СОФИЯ 
(9,35 часа)

На заседанието присъстват:
1. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС
2. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС (от 10,55; отсъства 

от 11,35 до 12,07 часа)
3. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС
4. Албена Пискова
5. Валя Гигова (от 13,30 часа)
6. Веселка Коева
7. Георги Димитров (от 9,45 часа)
8. Емил Ядков
9. Красимир Краев
10. Милен Ралчев
11. Никола Рангелов (отсъства от 12,30 до 13,30 ч.)
12. Станислав Тонов
13. Стефан Ботев
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет 
Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд 
Резервни членове на ВАС:
Валентина Адиркова 
Валя Иванова 
Лидия Атанасова 
Нели Виодорова 
Румен Петков 
Светла Проданова 
Йосиф Герон 
Мария Ганева

Присъстват и председатели на адвокатски колегии:
Пенко Ненов, Благоевград 
Валентин Иванов, Плевен 
Златина Йовчева, Стара Загора

ОТСЪСТВАТ:
Ралица Негенцова 
Христо Христов

Дневен ред:
1. Информация за събития и мероприятия за периода 28.10.2017 г. до 

23.11.2017 г.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС.
2. Финансови въпроси.
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Докладва: Главният секретар на ВАдвС.
3. Награждаване на победителите в годишното студентско състезание за 

написване на реферат на тема „Истината в правото” съгласно Решение 
№326/27.10.2017 г.

Докладва: Председателят на комисията.
4. Изготвяне план за дейността на Висшия адвокатски съвет за 2018 г. -  

определяне на работна група.
Докладва: Зам.-председател на ВАдвС
5. Дисциплинарни и индивидуални преписки.
Докладват: Членове на ВАдвС.
6. Предстоящи събития, мероприятия, становища.
Докладва: Зам.-председател на ВАдвС
8. Разни.

ПРЕДС. АТАНАС СТОЯНОВ: Имаме необходимия кворум, 10 души сме.
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие

Решение №334
На основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България 

Висшият адвокатски съвет да внесе искане до Конституционния съд на 
Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредби 
от Наказателно-процесуалния кодекс, както следва: на разпоредбата на чл. 50 
и на разпоредбата на чл. 81, ал. 3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в 
който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното 
производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на 
пострадалия“; на разпоредбата на чл. 63, ал. 2, т. 4; на разпоредбите на чл. 73а, 
ал. 2 и чл. 416, ал. 5; на разпоредбата на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в 
случаите по чл. 94, ал. 1“; на разпоредбата на чл. 227, ал. 5; на разпоредбата на 
чл. 248а (в цялост) и на разпоредбата на чл. 252, ал. 2 в частта „или когато е 
констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт“; на 
разпоредбата на чл. 358, ал. 2; на разпоредбите на чл. 301, ал. 4 и чл. 305, ал. 
6; на разпоредбите на чл. 336, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3; на 
разпоредбите на чл. 248, ал. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал. 2 и 
чл. 360, ал. 2; на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4.

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 1 "против" и 1 
"въздържал се" прие

Решение №335
На основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България 

Висшият адвокатски съвет да внесе искане до Конституционния съд на 
Република България за обявяване на противоконституционност на 
разпоредбите на §15 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (Закон за собствеността и ползването на 
земеделски земи), обнародван Д.в. бр.61 от 2015 г., чл. 37и, с изключение на 
ал. 1, последно изречение; ал. 2; ал. 4, последно изречение; ал. 5 и ал. 15; чл. 
37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ с алтернативно искане, в случай, че Конституционният 
съд се изправи пред съмнение относно интерпретацията на правото на 
Европейския съюз да бъде отправено преюдициално запитване от 
Конституционния съд на Република България до Съда на Европейския съюз.

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 2 "против" и без 
"въздържали се" прие

Решение №336
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Одобрява разходите, извършени в периода 19.10.2017 г. -  8.11.2017 г. на 
стойност над 3000 лв.

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №340

Отклонява направеното искане по преписка вх.№2823/20.1 1.2017 г. от 
Слави Михайлов, представляващ „Национално сдружение на сираците в 
България“.

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №350

Избира работна група в състав председател -  Ралица Негенцова, Атанас 
Стоянов, Веселка Коева, Емил Ядков, Стефка Въжарова, която да изготви план 
за дейността на Висшия адвокатски съвет за 2018 г. и да го внесе за разглежда 
в заседанието на 8.12.2017 г.

Взетите решения от №351 до №381 касаят дисциплинарни и 
индивидуални преписки.

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №383

Висшият адвокатски съвет да изиска доклада, който е представен в ЦУ 
на НАП, изх.№61-00-5#1/15.11.2017 г. на НАП - ЦУ.

ПРЕДС. АТАНАС СТОЯНОВ: Закривам заседанието.

(14,10 часа)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

АТАНАС СТОЯНОВ

Стенограф:
(Р. Никова)


