ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
23.06.2017-07.07.2017 г.
На 23.06.2017 г. Висшият адвокатски съвет получи искане за даване на
становище по т.д. №1 / 2016г. ОСГТНК на ВКС, образувано по
разпореждане на председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение
по въпроса:“ Кои лица са материално легитимирани да получат
обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт на техен
близък?“
Становището бе разпределено на ръководителите на секции
„Гражданско право и процес“, „Наказателно право и процес“ и „Търговско
право“ - Валя Гигова, Милен Ралчев и Любомир Денев.
На 24.06.2017 г. се проведе в гр.В.Търново второто за годината
календарно заседание на Съвета на децата - консултативният орган към
председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който работи в
изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на
детето и Закона за закрила на детето. Присъстваха председателят Ралица
Негенцова и главният секретар Стефка Въжарова. Подписано бе рамково
споразумение за съвместна дейност.
На 28.06.2017 г. се проведе заседание на УС на ЦОА Кръстю Цончев.
Участие взеха председателят на съвета Ралица Негенцова и главният секретар
Стефка Въжарова
На 28.06.2017 г. се състоя встъпването в длъжност на новите органи на
Адвокатска колегия - София. Участие взеха председателят Ралица Негенцова,
зам.-председателят Людмил Рангелов, главният секретар Стефка Въжарова,
членовете на съвета Красимир Краев, Никола Рангелов, Стефан Ботев, Христо
Христов, Валентина Адиркова, Йосиф Герон, Нели Видорова.
На 29.06.2017 г. Висшият адвокатски съвет получи искане за даване на
становище по к.д. №3 / 2017г. КС на РБ, образувано по искане на
Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 245,
ал. 1 от Кодекса на труда, в частта „в размер на 60 на сто от брутното му
трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за
страната.
Становището бе разпределено на ръководителите на секции
„Гражданско право и процес“ и „Конституционно право“ - г-жа Валя Гигова
и г-жа Сибила Игнатова.
На 29.06.2017 г. Висшият адвокатски съвет получи искане за даване на
становище по к.д. №4/2017г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен
състав на Върховния административен съд за установяване на

противоконституционност на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
Становището бе разпределено на ръководителите на секции
„Наказателно право и процес“ и „Конституционно право“ - Милен Ралчев и
Сибила Игнатова.
На 29 и 30.06.2017 г. в Огняново се проведе семинар на членовете на
Висшия дисциплинарен съд и председателите на дисциплинарните съдилища
към адвокатските колегии.
На 03.07.2017 г. Висшият адвокатски съвет получи искане за даване на
становище по т.д. №4 / 2016г. ОСГКТК на ВКС, образувано по
разпореждане на председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение
по въпросите:
1. Има ли правомощие председателят на кооперация или
кооперативен съюз по Закона за кооперациите (ЗК) да сключва сделки на
разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях без решение
на общото събрание по чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК?
2. Наличието на решение на общото събрание на кооперацията по
чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК необходимо условие ли е за действителност на
разпоредителната сделка със собствен на кооперацията недвижим имот
или с вещно право върху такъв имот, сключена от представляващия
кооперацията орган?
Становището бе разпределено на ръководителите на секции
„Гражданско право и процес“ и „Търговско право“ - Валя Гигова и Любомир
Денев.
На 03.07.217 г. се състоя встъпването на новите органи на АК
Кюстендил. Присъстваха председателят Ралица Негенцова и членът на съвета
Емил Ядков.
На 06.07.2017 _г.членът на съвета Валя Гигова участва в работата на
правната комисия при 44-тото НС във връзка с разглеждане на проектите на
ГПК.
На 07.07.2017 г. -честване празник на Велико Търново. Поздравление
до кмета на общината г-н Д. Панов бе изпратено от председателя на съвета.
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