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(8,30 часа) 

 

ПРЕДС. АТАНАС СТОЯНОВ: Уважаеми колеги, часът е 

8,30. Съгласно изпратената покана от Висшия адвокатски съвет 

до адвокатските съвети началото на общото събрание на 

адвокатите от страната е обявено за 8,30 часа. Към момента не е 

налице изискуемият се от закона кворум от 2/3 от делегатите, 

поради което на основание чл. 111, ал. 3, изречение 2 -ро от 

Закона за адвокатурата, отлагам общото събрание, като 

началният час ще бъде от 9,30 часа. 

 

*   *   * 

(9,45 часа) 

ПРЕДС. АТАНАС СТОЯНОВ: Уважаеми колеги, часът е 

9,50. Събранието се провежда при условията на спадащ кворум 

съгласно чл. 111, ал. 3 от Закона за адвокатурата .  

Откривам работата на настоящото общо отчетно събрание 

на адвокатите от страната. 

……………… 

РЕШЕНИЯ: 

1. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да се обръща за 

съдействие и подкрепа във всички случаи, когато прецени, че 

се нарушават права на български адвокати , към 

международните адвокатски организации, в това число, но не 

само, Съвета на адвокатурите и правните общества и на 

Европа със седалище в Брюксел, Международния съюз на 

адвокатите със седалище в Париж, Международния 
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адвокатски съюз със седалище в Лондон, Федерацията на 

европейските адвокатури със седалище в Страсбург, 

Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна 

традиция и др.  

….. 

Със 155 гласа "за" от 158 решението е прието. 

*** 

2. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да организира и 

проведе широка медийна кампания за издигане престижа на 

адвокатската професия, с която да се популяризира в 

обществото фигурата на т.нар. личен адвокат като доверено 

лице на българските граждани във всички случаи, когато им 

предстои да предприемат правни действия или са нарушени 

техни права. 

……. 

Със 138 гласа "за" решението е прието.  

*** 

3. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет чрез Правната 

комисия и чрез Центъра за обучение на адвокати "Кръстю 

Цончев", да поднови научноизследователската дейност на 

Висшия адвокатски, съвет с оглед подобряване нормативната 

уредба в съдебната практика. 

….. 

Със 112 гласа "за" решението е прието.  

*** 
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4. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да предприеме 

необходимите действия за иницииране на законодателни 

промени във връзка с процесуалното представителство, 

сроковете за обжалваемост, началните часове за провеждане 

на съдебните заседания, осигуряване на еднакъв безплатен 

електронен достъп на всички адвокати от страната до 

водените от тях съдебни дела, осигуряване на подходящи 

условия за достъп на адвокатите и гражданите до съдебните 

зали. 

…… 

Със 139 гласа "за" решението е прието.  

*** 

5. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да предприеме 

необходимите действия за изменение на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на 

закона, с оглед гарантиране на адвокатската тайна. 

….. 

Със 148 гласа "за" решението е прието.  

*** 

6. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да публикува 

протоколите от своите заседания в закритата секция на сайта 

и да осигури достъп на всички адвокати до тях.  

….. 

Със 128 гласа "за" решението е прието.  

*** 
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7. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да обяви на сайта си 

протокола от настоящото общо събрание в срок до 31 март 

2019  г. 

….. 

Със 142 гласа "за" решението е прието.  

*** 

8. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да подобри работата 

си по медийното отразяване дейността на адвокатурата.  

….. 

Със 142 гласа "за" решението е прието.  

*** 

9. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да предприеме 

процедура по изготвяне на нов Закон за адвокатурата.  

…… 

Със 130 гласа "за" решението е прието.    

*** 

10. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да извърши в най -

кратък срок всички необходими действия за изготвяне и 

евентуално внасяне в Конституционния съд на Република 

България на жалба по чл. 150, ал. 4 от Конституцията на 

Република България, срещу онези текстове от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари, които противоречат на 

адвокатската тайна и конституционно призваната роля на 
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адвоката да защитава правата и законните интереси на 

гражданите. 

….. 

С 84 гласа "за" решението е прието.  

*** 

11. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да  предприеме 

необходимите действия за актуализация на сайта на Висшия 

адвокатски съвет и предоставяне достъп на всички адвокати 

до закритата секция на сайта. 

….. 

Със 125 гласа "за" решението е прието.  

                                    *** 

12. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да финансира 

изграждането и въвеждане в експлоатация на онлайн достъп 

до учебните материали, лекциите и семинарите, провеждани 

от фондация „Център за обучение на адвокати "Кръстю 

Цончев". 

…… 

Със 126 гласа "за" решението е прието.  

*** 

13. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет в тримесечен срок 

да отмени решения №№481 и 482/12.03.2018 г., като 

възстанови размерът на членския внос към Висшия 

адвокатски съвет от 10 лв.  

"За" – 63, от 148 присъстващи. 
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С  63 гласа "за" решението не беше прието.  

*** 

14. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да предприеме 

действия за законодателна промяна, свързани със 

задължителното участие на адвокати в нотариалните 

производства. 

….. 

Със 138 гласа "за" решението е прието.  

*** 

15. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да предприеме 

действия по договаряне с „Лакорда” АД на най-добри цени за 

допълнителните модули, невключени в пакета, осигурен от 

Висшия адвокатски съвет, за сметка на адвокатските колегии 

или отделните адвокати. 

….. 

Със 113 гласа "за" решението е прието.  

*** 

16. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет да предприеме 

действия за актуализиране на наредбата за заплащане на 

правната помощ, в частта й относно диференциране на 

възнагражденията съобразно броя на съдебните заседания, в 

които е участвал съдебният защитник.  

…. 

С 91 гласа "за" решението е прието. 

*** 
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17. Общото събрание на адвокатите от страната 

препоръчва на Висшия адвокатски съвет създаване на 

помощен орган към Висшия адвокатски съвет за събиране, 

систематизиране и изготвяне на предложения за 

предприемане на конкретни мерки по случаите за изземване 

дейността на адвокатите, т.нар. нелоялна конкуренция.   

…. 

Със 112 гласа "за" решението е прието.  

*** 

18. Направените предложения за промени в закона  за 

адвокатурата следва да влязат в новия закон, който ще бъде 

изготвен. 

….. 

С 88 гласа "за" предложението се приема. 

Кворумът е 142.  

 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

общото събрание. 

(19,44 часа.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 

Атанас Стоянов  

 

       Людмил Рангелов  

Стенограф:  

                 (Р. Никова)  


