ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №6
ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
7 ЮЛИ 2017 г. - УЛ.“ КАЛОЯН“ №8
На заседанието присъстват:
1. Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет 2. Людмил Рангелов,
зам.-председател на ВАдвС , 3. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС , 4.
Албена Пискова ,5. Валя Еигова, 6. Веселка Коева, 7. Ееорги Димитров , 8. Емил
Ядков, 9. Красимир Краев , 10. Милен Ралчев, 11. Никола Рангелов, 12. Станислав
Тонов ,13. Христо Христов
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет
Добринка Еърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд
Йордан Цветанов, председател на УС на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю
Цончев”
Резервни членове на ВАС: Валентина Адиркова, Валя Иванова, Йосиф Еерон, Лидия
Атанасова, Нели Виодорова, Румен Петков, Христо Караманолов
Присъстват и председатели на адвокатски колегии:
Александър Машев, зам.-председател - София
Жулиета Калчева, председател - Монтана
Нелия Маринова, председател - Смолян
Румен Николов, председател - Враца
Светослав Стаменов, председател - Шумен
Снежина Христова, председател - Силистра
Христофор Кондев, председател - Бургас
ОТСЪСТВАТ:
Атанас Стоянов
Стефан Ботев
Дневен ред:
1. Информация за събития и мероприятия за периода 23.06.2017 г. до 7.07.2017 г.
Докладва: Председателят на ВАдвС.
2. Отчет за дейността на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”.
Докладва: председателят на УС на ЦОА „Кр. Цончев” Йордан Цветанов
3. Финансови въпроси.
Докладва: Елавният секретар на ВАдвС.
4. Определяне на основание чл. 120, ал. 3 от Закона за адвокатурата на участниците на
ротационен принцип в заседанията на Висшия адвокатски съвет за периода 1.10.2017 31.03.2018 г.
Докладва: Председателят на ВАдвС.
5. Правилник за организацията и дейността на ВАдвС.
Докладва: Христо Христов, член на ВАдвС.
6 Доклад на работната група по Закона за изменение и допълнение на Закона за
адвокатурата.
Докладва: Емил Ядков, председател на работната група.
7. Дисциплинарни и други преписки.
8. Конференция „Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните решения” Организационни въпроси.
Докладва: Валя Еигова, член на ВАдвС.
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Предстоящи събития и мероприятия.
Определяне дата и тема на Есенната национална конференция на българската
адвокатура.
Докладва: Председателят на ВАдвС.
Разни.
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №175
Приема доклада на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати относно
дейността на фондацията за периода януари - юни 2017 г., който е даден с
вх.№ 1576/29.06.2017 г.
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение № 176
Одобрява разходите, които са направени по раздел I от финансовия доклад на главния
секретар вх.№ 1592/30.06.2017 г.
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №177
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет и на зам.-председателя Атанас
Стоянов да извършат преглед на международната дейност на Висшия адвокатски съвет
и да внесат информация за това, в това число и преглед на членството, избор на
представители на Висшия адвокатски съвет на различни форуми и календар на
събитията. Тази информация да бъде внесена на следващото заседание на Висшия
адвокатски съвет.
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №178
Определя срока за участие на ротационен принцип на председателите по чл. 120, ал. 3
от Закона за адвокатурата да бъде 3-месечен - от 1 януари до 31 март, от 1 април до 30
юни, от 1 юли до 30 септември и от 1 октомври до 31 декември.
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение № 179
За периода 1 октомври - 31 декември 2017 г. в заседанията на Висшия адвокатски
съвет, на ротационен принцип, да участват председателите на адвокатските колегии в
Благоевград, Плевен, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Кюстендил, София.
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 5 "против" и без "въздържали се" прие
Решение №180
Отлага т. 5 от дневния ред - Правилник за организацията и дейността на Висшия
адвокатски съвет, за следващо заседание.
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 4 "въздържали се"
прие
Решение №193
Висшият адвокатски съвет да излезе с обобщено становище за насоките, в които да
бъде изменян Гражданско процесуалния кодекс, след разглеждане на анкетите, които
бяха изпратени до адвокатските колегии, което становище да бъде представено на
конференцията по ГПК.
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа ’’за", без "против" и с 1 "въздържал се"
прие
Решение №194
Есенната национална конференция - 2017 г. да се проведе на 28 октомври 2017 г., а
заседанието на Висшия адвокатски съвет, което е насрочено за 27 октомври, да бъде
изнесено и да се проведе по местонахождение на конференцията.
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържали се"
прие
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Решение №195
Есенната национална конференция 2017 г. да бъде проведена във Велинград.
Висшият адвокатски съвет е 12 гласа ”за” единодушно прие
Решение №198
Да бъде проведена среща на председателя на Висшия адвокатски съвет с министъра на
правосъдието, председателя на Държавната агенция за електронно управление,
ръководителя на проекта за реализация на електронното правосъдие във Висшия
съдебен съвет и представляващия Висшия съдебен съвет във връзка с включване на
представители на Висшия адвокатски съвет, които да участват в целия процес за
изпълнение на стратегията, свързана с електронното правосъдие.
Висшият адвокатски съвет е 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №199
Определя адвокат Георги Димитров за участие във всички комисии и дейности,
свързани със стратегията за развитие на електронното правосъдие и електронното
управление в Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ: РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
Стенограф: Р. Никова

