
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ
№9

ЗАСЕДАНИЕНА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
27 ОКТОМВРИ 2017 г. -  X. „ОЛИМП”, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА 

„ОЛИМП”- ВЕЛИНГРАД 
(14,35 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. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС , 5. Валя Гигова , 

6. Веселка Коева, 7. Емил Ядков , 8. Красимир Краев, 9. Милен Ралчев 
(от 15,00 часа), 10. Никола Рангелов, 11. Станислав Тонов (от 15,20 часа), 
12. Христо Христов.

Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет, 
Йордан Цветанов, председател на УС на Центъра за обучение на 

адвокати „Кръстю Цончев”,
Ели Христова, изпълнителен директор на Центъра за обучение на 

адвокати "Кръстю Цончев"
Резервни членове на ВАС:
Валентина Адиркова , Валя Иванова , Лидия Атанасова , Нели 

Виодорова , Румен Петков , Христо Караманолов , Йосиф Герон, Мария 
Г анева

Присъстват и председатели на адвокатски колегии:
Ивайло Данов, председател -  София 
Нелия Маринова, председател -  Смолян 
Светослав Стаменов, председател -  Шумен 
Румен Антимов, председател -  Кюстендил 
Пенко Ненов,и.ф. председател -  Благоевград 
Тодор Костов, председател -  Сливен 
Георги Георгиев, председател -  Ямбол 
Валентин Иванов, председател - Плевен 
Златина Йовчева, секретар -  Стара Загора 
Тодор Досев, секретар -  Бургас
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Даниела Минева, председател -  Велико Търново 
Стефан Левашки, председател -  Пловдив 
Снежина Христова, председател - Силистра 
ОТСЪСТВАТ: Георги Димитров, Албена Пискова, Стефан Ботев

Д Н Е В Е Н  РЕД:

1. Информация за събития и мероприятия за периода 28.09.2017 г. 
до 27.10.2017 г.

Докладва: Председателят на ВАдвС.
2. Финансови въпроси.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС.
3. Определяне на основание чл. 120, ал. 3 от Закона за 

адвокатурата на участниците на ротационен принцип в заседанията на 
ВАдвС за периода 01.01.2018-31.03.2018 г. и 01.04.2018-30.06.2018 г.

Докладва: Председателят на ВАдвС
4. Определяне на дати за заседанията на ВАдвС за периода 

01.01.2018-31.07.2018 г.
Докладват: Председателят на ВАдвС
5. Определяне награди на победителите в годишното студентско 

състезание за написване на реферат на тема „Истината в правото”.
6. Дисциплинарни и индивидуални преписки.
Докладват: Членове на ВАдвС.
7. Информация за предстоящи събития, мероприятия, становища. 
Докладва: Председателят на ВАдвС
8. Разни.

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение №319

Одобрява разходите по Раздел I, т.1 от доклада на главния 
секретар вх.№2563/20.10.2017 г.

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение №324

Определя на основание чл. 120, ал. 3 от Закона за адвокатурата 
участниците на ротационен принцип в заседанията на ВАдвС за 
периода 1.01.2018-31.03.2018 г. и 1.04.2018-30.06.2018 г., както следва: 
за периода 1.01.2018 -  31.03.2018 адвокатските колегии: Враца, Ловеч, 
Перник, Пазарджик, Русе и Шумен; за периода 1.04.2018 г. -  30.06.2018 
г. адвокатските колегии : Варна, Велико Търново, Кюстендил, 
Кърджали, Сливен, Силистра и София.

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
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Решение №325
Определя дати за заседанията на ВАдвС за периода 1.01.2018- 

31.07.2018 г., както следва: за януари -  12-и и 26-и; за февруари -  9-и и 
23-ти; за март -  23-ти; за април -  27-ми; за май -  18-и; за юни -  15-и, 
изнесено заседание където е пролетната конференция на 16-и; за юли -  
13-и.

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и с 3-
ма "въздържали се" прие Решение №326

Определя награди на победителите в годишното студентско 
състезание за написване на реферат на тема „Истината в правото”, като 
присъжда:

Първо място - Лора Петрова Любенова, V курс, Юридически 
факултет, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”;

Второ място - Сибел Сунай Хасан, III курс, Юридически факултет 
на Софийски университет "Св. Климент Охридски";

Трето място - Весела Робертова Тотева, III курс задочно 
обучение, Правно-исторически факултет, Югозападен университет 
„Неофит Рилски” -  Благоевград.

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение №327

Размества мястото на т. 8 и т. 6 от дневния ред.
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение №328
На основание чл. 122, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 111, ал. 3 и чл. 

113 от Закона за адвокатурата Висшият адвокатски съвет свиква 
общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 24 
и 25 февруари 2018 г. при следния дневен ред:

I. Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2017 г., 
съдържащ:

1. Отчет на Висшия адвокатски съвет за дейността през 2017 г. 
Докладва: Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица

Негенцова.
2. Финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2017 г. 
Докладва: Главният секретар на Висшия адвокатски съвет Стефка

Въжарова.
II. Доклад на Висшия контролен съвет.
Докладва: Председателят на Висшия контролен съвет Драгомир 

Димов.
III. Отчет на Висшия дисциплинарен съд.
Докладва: Председателят на Висшия дисциплинарен съд

Добринка Гърневска.
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IV. Изказвания и обсъждания на докладите и отчетите, приемане 
на решения.

V. Предложения и препоръки за работата на висшите органи на 
адвокатурата и приемане на решения.

Откриването на събранието ще бъде на 24.02.2018 г., събота, от 
8,30 ч., при падащ кворум, по чл. 111, ал.З, изречение 2-ро от Закона за 
адвокатурата, в 9,30 ч., в град София, хотел „Балкан”.

На основание чл.111, ал.1 от Закона за адвокатурата да се изпрати 
писмена покана до всички адвокатски колегии най-късно до 15.01.2018 
г., в която да се посочи дневният ред, датата, часът и мястото на 
събранието. В поканата да се напомни нормата на представителство 
съгласно чл.112, ал.2 и ал.З от Закона за адвокатурата, както и за 
възможността за участие по право по чл. 112, ал.4 от Закона за 
адвокатурата. В поканата да се напомни задължението на адвокатските 
съвети да уведомят избраните на общите събрания на адвокатските 
колегии делегати за свикването на общото събрание на адвокатите от 
страната. В поканата да се определи подходящ работен срок, в който 
адвокатските съвети да изпратят заверени от тях списъци на избраните 
на общите събрания на колегиите делегати, както и списък на 
участниците по право от съответната адвокатска колегия, ако те не са 
избрани за делегати.

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение №329

Създава работна група в състав : Никола Рангелов, ръководител, и 
членове Валя Гигова и Станислав Тонов, която да води преговорите с 
Lidl.

Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", 4 "против" и 1 
"въздържал се" прие Решение №330

Изготвеният от работната група проект на ЗИД на Закона за 
адвокатурата да бъде изпратен за обсъждане до всички членове на 
Висшия адвокатски съвет и до всички адвокатски колегии, като в срок 
до 30 ноември 2017 г. адвокатските съвети да дадат становищата по 
този проект.

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение №331

Висшият адвокатски съвет да предприеме действия за получаване 
на информация от компетентните органи- НАП София, дали 
съществува такъв доклад на директора на Дирекция „Контрол“при ТД 
на НАП гр.Бургас, изпратен до изпълнителния директор на НАП, с дата 
11.08.2017 г., относно извършени контролни действия в търговски 
обекти на територията на ТД -  Бургас, в което се иска проверка на 
семейства на съдии, счетоводни фирми и адвокатски дружества, които
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обслужват задължени лица, и ако има такъв -  има ли издадена въз 
основа на него заповед.

Да бъде направена среща на ръководството на Висшия адвокатски 
съвет с изпълнителния директор на НАП, която да бъде в спешен 
порядък за получаване на необходимата информация.

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение №333

Отлага т. 6 „Дисциплинарни и индивидуални преписки“ и т. 7 
Информация за предстоящи събития, мероприятия, становища“, за 
следващия дневен ред.

(17,25 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА

Стенограф:
(Р. Никова)


