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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ
№13

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

12 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. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС
5. Албена Пискова
6. Валя Еигова (от 9,45 часа)
7. Веселка Коева
8. Ееорги Димитров (до 16,30 часа)
9. Емил Ядков
10. Красимир Краев
11. Милен Ралчев
12. Никола Рангелов (от 9,50 часа)
13. Станислав Тонов
14. Христо Христов
15. Стефан Ботев (до 18,45часа)
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет 
Йордан Цветанов, председател на УС на Центъра за обучение 

на адвокати „Кръстю Цончев” (по т. 4).
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Проф.Дончо Хрусанов -  научен секретар на Центъра за 
обучение на адвокати "Кръстю Цончев" (по т. 4.).

Любомир Денев -  член на Управителния съвет на Центъра за 
обучение на адвокати "Кръстю Цончев" (по т. 4).

Резервни членове на ВАС:
Валентина Адиркова 
Валя Иванова 
Лидия Атанасова 
Нели Виодорова 
Румен Петков 
Светла Проданова 
Йосиф Герон
Присъстват и председатели на адвокатски колегии:
Мария Вълканова, зам.-председател -  София 
Румен Николов, председател -  Враца 
Светослав Стаменов, председател -  Шумен 
Любомир Павлов, председател -  Русе 
Кирил Александров, председател - Пазарджик 
Румен Кирилов, председател -  Перник 
Венелин Ангелов, председател -  Ловеч

Дневен ред:

1. Информация за събития и мероприятия за периода 
15Л2.2017 г. до 11.01.2018 г.

Докладва: Председателят на ВАдвС.
2. Финансови въпроси.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС.
3. Обсъждане на Доклад на Висшия дисциплинарен съд. 
Докладва: Председателят на Висшия дисциплинарен съд.
4. Обсъждане на Доклад и проект за бюджет на Център за 

обучение на адвокати "Кръстю Цончев".
Докладва: Председателят на Управителния съвет на Център за 

обучение на адвокати "Кръстю Цончев".
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5. Обсъждане Отчет по бюджета за 2017 г. на Висшия 
адвокатски съвет.

Докладва: Главният секретар на ВАдвС.
6. Обсъждане на проекта за бюджет на Висшия адвокатски 

съвет за 2018 г.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС.
7. Дисциплинарни и индивидуални преписки.
Докладват: Членове на ВАдвС.
8. Предстоящи събития, мероприятия, становища.
Докладва: Председателят на ВАдвС
9. Разни.
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги, налице е 

необходимият кворум, откривам днешното първо заседание за 2018 
г .

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за”, без "против" и 
"въздържал се" единодушно прие

Решение №478
Одобрява разходите по раздел I от докладната записка на 

главния секретар с вх. №49/08.01.2018 г., касаещи разходите на 
стойност над 3000 лева.

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за”, без "против" и 
"въздържал се" единодушно прие

Решение №479
Оставя без разглеждане доклада на Висшия дисциплинарен 

съд по точка 3 от дневния ред, а финансовите параметри на 
Висшия дисциплинарен съд да бъдат разгледани при обсъждане 
на проекта за бюджет на Висшия адвокатски съвет.

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №480

Приема годишния финансов отчет на Висшия адвокатски 
съвет за финансовата 2017 г., обхващащ периода 1.01.2017- 
31.12.2017 г., внесен с вх.№57/9.01.2018 г.
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С оглед развиване дейността на Висшия адвокатски съвет, за 
по-качествено осъществяване на правомощията, заложени в чл. 122 
от Закона за адвокатурата,

С цел да обезпечи финансово дейността на Висшия адвокатски 
съвет и да сложи началото на кумулиране на финансов ресурс, 
необходим за дългосрочното развитие на българската адвокатура 
като модерна адвокатура,

С оглед изпълнение на Годишната програма за 2018 г., в която 
са поставени краткосрочни и дългосрочни цели и която слага 
началото на дългосрочната програма за модернизиране на 
българската адвокатура, е основни насоки:

1. Дейности, свързани с възможността Висшият адвокатски 
съвет да сезира Конституционния съд, с искане за установяване на 
противоконституционност на закон, с който се нарушават права и 
свободи на гражданите.

2. Работа по внасяне и приемане от Народното събрание на 
ЗИД на Закона за адвокатурата, в т.ч.:

разясняване на приетите от Висшия адвокатски съвет 
промени в ЗА в рамките на нарочно организирани срещи с 
адвокатите от страната;

предприемане на действия, свързани с разясняване на 
предлаганите промени в ЗА сред останалите професионални 
юридически и неюридически общности, включително чрез 
организиране на кръгли маси, обсъждания, презентации и други 
подобни;

дейности, свързани с разясняване на ползите от 
промените в Закона за адвокатурата за българските граждани.

3. Задълбочаване на взаимоотношенията между Висшия 
адвокатски съвет и адвокатските съвети, в т.ч.:
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работни срещи на Висшия адвокатски съвет с 
адвокатските съвети и адвокати от страната;

работни срещи на Висшия адвокатски съвет (главен 
секретар и главен счетоводител) със секретарите и счетоводителите 
на адвокатските съвети.

4. Борбата с нелоялната конкуренция., в т.ч.
- търсене на законодателни промени и като резултат от тях - 

ангажиране на отговорност на лицата, осъществяващи такава 
нерегламентирана дейност;

- разобличаване и широко огласяване на порочните практики 
и посочване на рисковете за гражданите от тях;

5. Финансиране на изработването на сайтове на 
адвокатските съвети от страната.

6. Разширяване на обхвата на международната дейност на 
Висшия адвокатски съвет с цел препозиционирането му, в т.ч. и като 
се използват предимствата от Председателството на България на 
Съвета на Европейския съюз

7. Повишаване на квалификацията на адвокатите от 
страната чрез провеждане на различни семинари, тъй като 
адвокатурата е единствената професионална организация, която 
предоставя безплатни семинари за своите членовете.

8. Въвеждане на „е-адвокатура“ като част от реформата в 
адвокатурата, и внедряване и използване на информационни и 
комуникационни технологии, като без тази реформа е невъзможно 
да се отговори на законовите изисквания за преминаването към 
електронно правосъдие в държавата, доколкото адвокатурата е 
неотделим елемент от системата на правосъдието.

Тази реформа изисква инвестиции в следните направления:
• Реформа на Единния регистър на адвокатурата- 

Превръщането на Единния централизиран регистър на адвокатурата
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в ключов, при вписването на адвокати, младши адвокати, адвокатски 
сътрудници, чуждестранни адвокати, адвокатски дружества и 
договори за адвокатски съдружия.

• Електронно сезиране - Осигуряване на функционалност 
през уеб-страницата на Висшия адвокатски съвет на безплатно 
подаване по електронен път на изявления от адвокатите и 
гражданите, сезиращи Висшия адвокатски съвет и адвокатските 
съвети;

• Безхартиен обмен - Осигуряване на безхартиен обмен на 
документи, включително дисциплинарни преписки, между органите 
на адвокатурата, адвокатите и всички заинтересовани лица.

• Електронно подписване и удостоверяване на време- 
Интегриране на портал за електронно подписване на документи от 
страна на адвокатите и органите на адвокатурата за нуждите за 
създаване и подписване на документи, адресирани до държавни 
органи и органите на съдебната власт, включително чрез електронно 
удостоверяване на времето на създаването им, в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014.

• Електронни адвокатски карти - Осигуряване на
възможност за издаване на електронни адвокатски карти върху 
смарт-устройства (мобилни телефони) и тяхното признаване като 
легитимационен е-документ, без да е необходимо да се ползва 
пластичната адвокатска карта;

• Електронни разплащания - Създаване на възможност за 
централизирано заплащане на дължими вноски към адвокатските 
съвети и Висшия адвокатски съвет, както и на осигурителните 
вноски.

• Електронна правна помощ - Създаването на възможност 
за получаването на възлагания и отчитане изцяло по електронен път
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за нуждите на правната помощ, чрез интеграция със системите на 
Националното бюро за правна помощ.

9. Увеличение на обхвата на финансовото подпомагане на 
адвокати.

10. Реализация на Комуникационна стратегия на българската 
адвокатура.

11. Поддържане на съществуващата и разширяване на 
материално-техническата база.

С оглед извършения икономически анализ, при който е 
отчетено съотношението на размера на дължимата вноска към 
Висшия адвокатски съвет с нивото на доходите (размер на MP3), 
индекса на потребителските цени (инфлацията) и минималните 
размери на адвокатските възнаграждения, като се има предвид, че 
последното изменение на вноската е от 01.01.2005 г., когато:

- МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА Е била 150 лв. (към 
1.01.2005 г.) и съотношението MP3 към 10 лв. дължима вноска към 
ВАдвС е 6,66 %

- СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД ЗА СТРАНАТА ЗА 2005 г. Е 
331,62 лв. и съотношението й към размера на дължимата вноска към 
ВАдвС е 3,015%

- МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА 2018 г. Е: 510 
лв. и съотношението на актуалния размер на MP3 към 10 лв. 
дължима вноска към ВАдвС е 1,96 %, т.е. повече от три пъти по- 
ниско от съотношението към 2005 г.

- До момента от НСИ не са обявени официално данни за 
средния размер на работната заплата за 2017 г., като средната 
работна заплата за 2016 г. е 753,10 лв. и съотношението към 10 лв. 
членски внос е: 2,327 %, т.е. с почти 50 % по-ниско от 
съотношението към 2005 г.
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По официални статистически данни от НСИ 
(http://www.nsi.bg) индексът на потребителските цени (инфлацията) 
за м. декември 2017 г. спрямо м. януари 2005 г. е 153,5 %, т.е. 
инфлацията за периода 2005-2017 г. е 53,5 %.

С оглед обстоятелството, че от 2005 г. до сега минималните 
размери на адвокатските възнаграждения са увеличавани няколко 
пъти с изменения в Наредба № 1/09.07.2004 г., икономическият 
анализ показва, че ако бъде запазено към 2018 г. съотношението от 
2005 г. на размер на вноската към ВАдвС към съответните 
икономически показатели, то:

при размер на MP3 за 2018 г. 510 лв. членският внос би 
следвало да бъде 33,97 лв. (6,66 % от 510 лв.);

при средно увеличение на размера на минималните 
адвокатски възнаграждения от 250 % (като средно съотношение за 
2018 г. към 2005 г. на основните и най-масови минимални 
възнаграждения), дължимата вноска би следвало да бъде 25 лв.;

при индекс на потребителските цени (инфлация) за 
декември 2017 г. към януари 2005 г. от 153,3 %, размера на 
дължимата вноска би следвало да бъде 15,33 лв.

и предложеният нов размер на вноската от 20,00 лв. е 
съобразен е промяната на основните икономически фактори, както с 
нивото на инфлацията през периода 2005-2017 г., така и с промяната 
на минималните размери на адвокатските възнаграждения за 
периода 2005-2017 г., актуалното ниво на MP3 за 2018 г. и 
средномесечният размер на работната заплата, като основни 
измерители на доходите

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", 1 "против" и без 
"въздържали се" прие

Решение №481

http://www.nsi.bg
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Увеличава месечните вноски към Висшия адвокатски 
съвет от 10,00 на 20,00 лв.

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 4 "против" и без 
"въздържали се" прие

Решение №482
Увеличението на месечните вноски на адвокатите към 

Висшия адвокатски съвет да бъде от 1.04.2018 г.

Решения от №483 до № 508 касаят финансови въпроси.

Решение №509
Приема проекта за Бюджет на Висшия адвокатски съвет за 

2018 г., внесен с вх.№58/9.01.2018 г., с направените в настоящото 
заседание корекции.

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: 
Закривам заседанието.

(19,50 часа)

Стенограф:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА

Р. Никова


