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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ №14
ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
26 ЯНУАРИ 2018 г. - КАЛОЯН 1А, СОФИЯ
(9,30 часа)
На заседанието присъстват:
1. Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет
2. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС
3. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС
4. Албена Пискова
5. Веселка Коева
6. Емил Ядков
7. Красимир Краев
8. Никола Рангелов (до 12,20 часа)
9. Станислав Тонов
10. Христо Христов
11. 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, Мария
Ганева, Нели Виодорова, Румен Петков, Йосиф Герон, Христо
Караманолов,Лидия Атанасова.
Присъстват и председатели на адвокатски колегии:
Александър Машев, зам.-председател - София
Кирил Александров, председател - Пазарджик
Любомир Павлов, председател - Русе
Румен Кирилов, председател - Перник
Румен Николов, председател - Враца
ОТСЪСТВАТ:
Валя Гигова, Георги Димитров, Милен Ралчев, Стефка
Въжарова.
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Дневен ред:
1. Разглеждане на Писмо вх.№80/10.01.2018 г. от Адвокатска
колегия - Варна, е искане за отмяна на Решение №1784/22.04.2016 г.
на Висшия адвокатски съвет.
Докладва: Председателят на ВАдвС
2. Определяне на дати и място за провеждане на пролетната и
есенната конференция на българската адвокатура.
Докладва: Председателят на ВАдвС
3. Обсъждане на отчет за дейността на българската адвокатура
за периода 1.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
Докладва: Председателят на ВАдвС
4. Информация за събития и мероприятия за периода
12.01.2018 г. - 25.01.2018 г.
Докладва: Председателят на ВАдвС.
5. Финансови въпроси.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС.
6. Обсъждане на въпроса за обема и обхвата на т.нар.
„запазени права” на Висшия адвокатски съвет като учредител на
фондация „Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" и
вземане на решение за откриване на процедура по изменение на
Учредителния акт на фондация „Център за обучение на адвокати
"Кръстю Цончев", свързано с ясно очертаване, детайлизиране и
разширяване на т.нар. „запазени права” на учредителя по смисъла на
чл. 36 от ЗЮЛНЦ (по предложение на адвокат Емил Ядков,
вх.№119/15.01.2018 г.).
7. Вземане на решение за уреждане на имуществените
отношения между Висшия адвокатски съвет и фондация „Център за
обучение на адвокати "Кръстю Цончев" относно имота и
имуществото на Висшия адвокатски съвет, намиращи се в гр. София,
ул. Калоян №8, очертаване на действията, които следва да се
предприемат за определяне на сроковете за тяхното извършване (по
предложение на адвокат Емил Ядков, вх.№119/15.01.2018 г.).
8. Обсъждане на въпроса за предприемане на конкретни
действия за своевременното издължаване от страна на адвокатските
колегии на дължимите месечни вноски на адвокатите към Висшия
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адвокатски съвет за задълженията до 2016 г. включително, и вземане
на конкретни решения (по предложение на адвокат Емил Ядков,
вх.№120/15.01.2018 г.).
9. Обсъждане на въпроса за предприемане на конкретни
действия за своевременното издължаване от страна на адвокатските
колегии на дължимите месечни вноски на адвокатите към Висшия
адвокатски съвет за задълженията за 2017 г. и вземане на конкретно
решение
(по
предложение на
адвокат
Емил
Ядков,
вх.№120/15.01.2018 г.).
10. Дисциплинарни и индивидуални преписки.
Докладват: Членове на ВАдвС.
11. Предстоящи събития, мероприятия, становища.
Докладва: Председателят на ВАдвС
12. Разни.
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за”, без "против" и
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"въздържал се" прие
Отменя
решение
№1784/22.04.2016 г.

Решение №510
на Висшия
адвокатски

съвет

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за”, без "против" и
"въздържал се" единодушно прие
Решение №511
Да бъдат разгледани жалбите срещу решения на
избирателни комисии за регистрация на кандидати за делегати
за общото събрание на адвокатите от страна.
Непубликуваните решения касаят индивидуални преписки.
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за” единодушно прие
Решение №516
Изпраща преписка №1949/31.07.2017 г. по молба на адвокат
Камен Михайлов Михалков на Софийската адвокатска колегия,
по компетентност.
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „за”, без "против" и
"въздържал се" прие
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Решение №517
Оставя без уважение искането на адвокат Георги Илиев
вх.№2634/1.1.2017 г., за иницииране на тълкуватено дело по
прилагане на чл.9а от Закона за адвокатурата, тъй като не са
налице предпоставки за иницииране на такова дело, не се сочи
противоречива или неправилна съдебна практика, която да
обуслови необходимостта от ново тълкувателно решение по тази
разпоредба.
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за” единодушно прие
Решение №518
Приема за сведение преписка с вх. №2783/16.11.2017 г.
образувана
по
искане
на
гражданско
сдружение
„Справедливост“.
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за” единодушно прие
Решение №520
Оставя без уважение искането на адвокати Мирослав
Петков и Лъчезар Мурджев, тъй като по поставените въпроси
има процедура във Върховния касационен съд по приемане на
тълкувателно решение.
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за” единодушно прие
Решение №521
Връща преписката образувана по искането на адвокат
Емил Георгиев за сезиране на Конституционния съд с искане за
обявяване на противоконституционност на чл.142 ал.2 от ГПК
на секция „Гражданско право и процес” за допълнително и
подробно становище.
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „за”, без "против" и
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"въздържал се" прие
Решение №522
Одобрява разходите, направени по раздел I на стойност над
3000 лева от докладната записка на главния секретар с вх.
№191/19.01.2018 г.
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за” единодушно прие
Решение №523
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Отлага разглеждането на т. 3 от финансовия доклад на
главния секретар.
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 2-ма
"въздържали се" прие
Решение №529
Да бъде открита процедура по изменение и допълнение на
Учредителния акт на фондация „Център за обучение на
адвокати "Кръстю Цончев".
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 2-ма
"въздържали се" прие
Решение №530
До 10.03.2018 г. да бъдат направени предложенията за
насоките, за изменение и допълнение на Учредителния акт на
фондация „Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" и
да бъдат обобщени от главния секретар до 15.03.2018 г., за да се
внесат за разглеждане в заседанието на 23.03.2018 г.
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №531
Възлага на главния секретар да даде точна информация
какво движимо имущество на Висшия адвокатски съвет се
намира в имота на ул. Цар Калоян №8 ет.4, каква част от това
имущество се използва за нуждите на фондация Център за
обучение на адвокати "Кръстю Цончев". Да даде справка за
всички разходи за стопанисването и поддържането на имота на
ул. Цар Калоян №8, както и да даде справка за това различните
органи на адвокатурата и фондация „Център за обучение на
адвокати "Кръстю Цончев" каква част ползват от имота на ул.
Калоян №8 ет.4.
Информацията да бъде дадена в срок до 15 март 2018 г., за
да може да бъде разгледана в заседанието на 23 март 2018 г.
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №532
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Да бъдат изискани справки от адвокатските колегии,
които в срок до 1 март 2018 г. да дадат информация за
дължимите суми за периода 2011 - 2016 г. за задълженията на
адвокатите, вписани в адвокатската колегия - така както се
изисква по чл. 49 от Закона за адвокатурата, а главният
секретар да обобщи тези справки до 1 май 2018 г. и в
насроченото за месец май заседание на съвета да ги докладва.
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №533
Да бъдат изискани справки от адвокатските колегии,
които в срок до 1 март 2018 г. да дадат информация за
дължимите суми за 2017 г. за задълженията на адвокатите,
вписани в адвокатската колегия - така както се изисква по чл.
49 от Закона за адвокатурата, както и за причините за
неиздължаването, като главният секретар да обобщи тези
справки до 1 май 2018 г. и в насроченото за месец май заседание
на съвета да ги докладва.
Непубликуваните решения касаят дисциплинарни преписки.
(14,25 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
Стенограф:
(Р. Никова)

