
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

№55 
ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
10  ЯНУАРИ 2020 г. – Калоян 1А 

София 
(9,37 часа) 

На заседанието присъстват:  
1. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС 
2.Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС 
3. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС 
4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС  
5. Албена Пискова  
6. Валя Гигова 
7. Веселка Коева 
8. Емил Ядков  
9.  Красимир Краев 
10. Лидия Атанасова 
11. Милен Ралчев  
12. Никола Рангелов 
13. Станислав Тонов 
14. Стефан Ботев   
15. Христо Христов 
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет 
Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд  
Резервни членове на ВАС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Мария Ганева  
4. Нели Виодорова  
5. Румен Петков  
6. Светлана Проданова  
Присъстват още:  
Венелин Ангелов, председател, Ловеч    
Даниела Минева, председател, Велико Търново  
Ивайло Данов, председател, София  
Людмил Павлов, председател, Русе 
Румен Антимов, председател, Кюстендил  
Стефан Даскалов, председател, Перник 
Христо Караманолов, председател, Кърджали  
 

Дневен ред: 
 1. Обсъждане предложението на главния секретар на ВАдвС за дневен ред 

на Общо събрание на адвокатите от страната, на 22 и 23.02.2020 г. в София, 
хотел „Балкан” (Шератон).                                          

     Докладва: Главният секретар на ВАдвС  
 2. Становища на експерти.                                                      
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* * * 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2247 
Определя сумата в Раздел ІІ „ Разходна част“, буква „Д” – „Разходи, 

водещи до трансформация на парично имущество“, по т. 29 – „За закупуване 
на материални активи, респективно оборудване“, в размер на  30 000 лв. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 
Решение №2248 

Определя сумата в Раздел ІІ „ Разходна част“, буква „Д” – „Разходи, 
водещи до трансформация на парично имущество“, по т. 30 – „За попълване 
на библиотечния фонд и абонаменти за библиотеката“, в размер на 20 000 лв.  

                                                * * * 
Висшият адвокатски съвет с 15 г ласа "за" единодушно прие 

Решение №2249 
Определя сумата в Раздел ІІ „ Разходна част“, буква „Д” – „Разходи, 

водещи до трансформация на парично имущество“,  по т. 31 – „Други 
абонаменти“, в размер на  5000 лв. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 5 "против" и 1 "въздържал 
се" се прие 

Решение №2250 
Да изрази становище по питането на адвокат Росица Зотева Коцакова 

с вх.№66/9.01.2020 г. по описа на ВАдвС, а именно дали органите на 
адвокатската колегия встъпват едновременно, когато не е влязъл в сила 
изборът на всички органи. 

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

прие 
Решение №2251 

Изразява становище, че органите на адвокатската колегия встъпват в 
изпълнение на задълженията си едновременно след проведен избор, след 
влизане в сила на избора на всеки орган. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №2252 

ОПРЕДЕЛЯ в бюджет на Висшия адвокатски съвет за 2020 г.: Раздел І 
„Приходна част“, т. „А” – „Очаквани приходи“, т. 2 – „Дължими месечни 
вноски за минали години, в това число“ : 

а) предходна година – 424 652 лв. , б) минали години – 72 800 лв.  
ОПРЕДЕЛЯ сумата в Раздел І „Приходна част“, т. „Общо очаквани 

приходи“, в размер на 4 255 092 лв.  
ОПРЕДЕЛЯ сумата в Раздел І „Приходна част“, т. „Общо 

възстановителни постъпления“, в размер на 129 000 лв.  
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Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за", 1 "против" и без 
"въздържал се" прие 

Решение №2265 
Задължава Адвокатски колегии – в Смолян и в Хасково, да преведат в 

3-дневен срок от уведомяването, събраните, но не отчетени към Висшия 
адвокатски съвет суми за 2019 г. и за минали периоди.  

Задължава Съвета на съответната колегия в Смолян и Хасково, в 5-
дневен срок от уведомяването, да представи подробна детайлна справка за 
заплатените месечни вноски поименно на членовете на колегията за 2019 г.  

* * * 
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и индивидуални 

преписки. 
Решение №2270 

Димитър Владимиров Владимиров от Варненската адвокатска 
колегия. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 1 
"въздържал се" прие 

Решение №2283 
Включва в комисията за концепцията за нов Закон за адвокатурата 

адвокатите Станислав Костов, Ели Христова, Петър Петров и Любомир 
Владикин, като освобождава от състава на комисията адвокат Валентин 
Брайков по негово желание. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", 2 "против" и без 

"въздържали се" прие 
Решение №2284 

Изпраща по компетентност преписката, по заявление с вх.№3185/2019 
г. от Светлозар Анастасов Николов, на Адвокатския съвет при Адвокатска 
колегия – Варна, с указание за изпълнение решението по гражданско дело 
№3189/2019 г. на Върховния касационен съд, ІV Гражданско отделение, като 
се впише на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата Светлозар 
Анастасов Николов в Регистъра на адвокатите към Адвокатска колегия – 
Варна.  

ПРЕДС. АТАНАС СТОЯНОВ:  
……. 
Закривам заседанието. 

(18 ,15 часа) 
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:……………. 
                                РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА  
 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ: …………….  
                                   АТАНАС СТОЯНОВ    

Стенограф:  
                  (Р. Никова)  


