ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№1
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Петък, 6 август 2021 г.
(Ул. Калоян №1А, присъствено и чрез конферентна връзка)
София
(11,10 часа)
На заседанието присъстват:
1. Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС
2. Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС
3. Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС
4. Албена Пискова
5. Ангел Калайджиев
6. Асен Георгиев
7. Димитър Вълчев
8. Ели Христова
9. Златимир Жечев
10. Катерина Михайловска, (дистанционно, от 11,35 часа)
11. Красимир Краев
12. Красимира Иванова, (дистанционно)
13. Нина Седефова
14. Ценимир Братоев, (дистанционно)
Валентин Бенатов, председател на Контролния съвет
Жана Кисьова, зам.-председател на Софийският адвокатски
съвет.
Резервни членове:
1. Мария Ганева
2. Красимир Недев
3. Стефан Левашки
4. Иван Чолаков
5. Стефка Въжарова
6. Йордан Йорданов
7. Атанас Стоянов
8. Петър Славов
9. Александър Кашъмов.
Отсъстват:
Бойко Ботев
Илонка Райчинова, председател на ВДС
Стефан Гугушев.
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Дневен ред:
1. Встъпване в длъжност на новоизбрания Висш адвокатски
съвет в състава, избран с Решения на ИК За висши органи на
адвокатурата от 30.05.2021 г. и от 06.06.2021 г.
2. Избор на заместник-председатели на Висшия адвокатски
съвет.
3. Избор на главен секретар и заместник-главен секретар на
Висшия адвокатски съвет.
4. Определяне на членовете на Висшия адвокатски съвет,
отговарящи за взаимоотношенията с адвокатските колегии.
5. Определяне на членовете на Висшия адвокатски съвет,
отговарящи за изразяване на становища пред Висшия дисциплинарен
съд във второинстанционните дисциплинарни производства по реда
на чл. 141, ал. 3 от ЗА.
6. Конституиране на помощни органи на Висшия адвокатски
съвет.
7. Избор на комисия, която да изработи Правила за работа на
Висшия адвокатски съвет.
8. Определяне на следващите дати за редовните заседания на
Висшия адвокатски съвет.
9. Разни.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Здравейте, колеги! Добре дошли в
залата на Висшия адвокатски съвет! От днес това ще бъде Вашето
работно място. Тук ще бъдат заседанията, когато, разбира се, са
присъствени. Аз най-искрено се надявам заседанията по-често да
бъдат присъствени, да можете да се виждате, да контактувате, друго
си е все пак личният контакт. Обичам дигиталната среда, но личният
контакт винаги дава по-голяма възможност за някои решения, които
да са по-лесни.
Бих искала да Ви приветствам с това, че сте избрани, че на Вас
е гласувано доверието следващите четири години Вие да се начело
на адвокатурата, да вземате сложните решения и да помагате на
всички.
(Ралица Негенцова посреща новия председател Ивайло
Дерменджиев и новия състав на Висшия адвокатски съвет с пита
хляб, сол и мед, менче светена вода и китка здравец.)
По стара българска традиция бих искала да Ви посрещна да Ви
върви по вода, тук е светена водата, специално сме я взели. Така че,
колега Дерменджиев, желая успех на всички!
Също така имайте предвид, загатнах Ви, че не всичко е рози,
всяка една роза има и бодли. Така че и всяка една работа, както е тук,
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и посрещането, което направих във Висшия адвокатски съвет, иска
да Ви покаже, че наред със сладкото има и солено.
Искрено се надявам солта да бъде много по-малко, медът да е
повече, но за това Вие ще допринесете, кое ще е повече – солта или
медът.
Попътен вятър, колеги! Желая Ви много-много успехи във
всяко едно Ваше начинание и гледайте в една посока!
Всичко най-хубаво! (Ръкопляскания.)
ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, докато чакаме обръщението и химна,
това е дар от бившите членове на Висшия адвокатски съвет към
всички настоящи дами! (Букет рози за всички дами от новия състав.)
И да бъдете толерантни към тях.
(Звучи химнът на Република България, всички в залата стават
на крака.)
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Заповядайте, колеги,
заемете местата както прецените.
Преди да пристъпим към формалното конституиране, пак ще
дам думата на Ралица Негенцова като председател на досегашния
Висшия адвокатски съвет, която иска да ни предаде и документи, и
да каже още няколко думи.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, дотук беше официалната
част. А сега да започне вече действителната, формална част в
работата на новия Висш адвокатски съвет.
Още веднъж Ви поздравявам с избора, желая Ви много успехи!
Искрено се надявам да завършите мандата толкова хора, колкото сте
били в началото. И имайте силите, нервите, ентусиазмът, търпението,
мъдростта в работата.
Бих искала да предам на новия Висш адвокатски съвет една
папка. Това са Отчетът по бюджета към 31.07.2021 г., изпълнението
на членския внос, банковите наличности, договорите, по които
страна е Висшият адвокатски съвет, висящите дела, по които
Висшият адвокатски съвет е страна и трябва да изпраща представител
при разглеждането им във върховните съдилища.
Това са останалите за решаване преписки на Комисията по
правни въпроси.
И тук са обобщени вижданията на всички адвокатски колегии,
които, разбира се, са пожелали да отговорят на нашето писмо във
връзка с Наредба №3 и новия Единен адвокатски регистър, къде има
трудности, има ли нужда от това да бъде приета процедура по
изменение на Наредба №3. Това ще бъде Вашето решение.
Това са основните неща, които бих искала да предам на новия
Висш адвокатски съвет и оттук нататък вече Вие да вършите своята
работа.
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Още веднъж, желая Ви успешна работа, колеги! Заповядайте.
(Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Благодаря Ви, колега
Негенцова. Ще бъде прегледана внимателно.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Желая още веднъж, успешно
заседание и успешна работа на Съвета! С това приключихме,
благодаря Ви за всички приятелства! (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Благодаря много! И
винаги сте добре дошла, знаете.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Много Ви благодаря. Довиждане.
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, естествено ще
чуем в залата, колегите, които са включени дистанционно дали ни
чуват?
ЦЕНИМИР БРАТОЕВ: Да, чуваме Ви.
КРАСИМИРА ИВАНОВА: Аз Ви чувам.
ПРЕДС.
ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: И ние Вас. Имаме
всъщност двама членове, присъстващи дистанционно.
………
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №1
Отпуска еднократна финансова помощ за социално
подпомагане на семействата на двамата горски служители (А. Г.
и В. Д.) от горското стопанство, загинали в пожара вчера, както
и на пострадалия им колега (инж. С. К., който се намира в тежко
състояние в Пирогов), в размер на … лева за всяко семейство.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и
1 "въздържал се" прие
Решение №2
Избира за зам.-председател на Висшия адвокатски съвет
адвокат Валя Симеонова Гигова от Софийската адвокатска
колегия.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и
1 "въздържал се" прие
Решение №3
Избира за зам.-председател на Висшия адвокатски съвет
адвокат Ина Николаева Лулчева от Софийската адвокатска
колегия.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и
1 "въздържал се" прие
Решение №4
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Избира за главен секретар на Висшия адвокатски съвет
адвокат Ели Иванова Христова от Софийската адвокатска
колегия.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и
1 "въздържал се" прие
Решение №5
На основание чл. 123, ал. 2 от Закона за адвокатурата
избира за зам.-главен секретар на Висшия адвокатски съвет и
определя за помощник на главния секретар адвокат Красимир
Иванов Краев от Софийската адвокатска колегия, който при
отсъствие на главния секретар се замества и е определен от
председателя като заместващ член, за което ще бъде издадена
отделна заповед.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №6
Приема Декларацията – обръщение на Висшия адвокатски
съвет към адвокатите от страната:
"Уважаеми колеги,
На 6-ти август 2021 г. като новоизбрани членове на Висшия
адвокатски съвет встъпваме в длъжност.
Приемаме тази обществена длъжност с признателност за
оказаната ни от Вас чест и със съзнание за огромната
отговорност, която носим, за отстояване на свободата,
независимостта и самоуправлението на българската адвокатура.
Висшият адвокатски съвет е институцията, която
олицетворява единството на българската адвокатура и чрез
който адвокатурата влиза в отношение с всички останали
конституционно установени власти и органи в страната. Затова
от начина, по който Висшият адвокатски съвет упражнява
правомощията си зависи дейността на цялата адвокатура и
работата на всеки един адвокат, а оттам и ефективната защита
на правата на гражданите.
Обединяват ни споделяните от нас ценности за
приемственост, постоянство и почтеност в дейността на органите
на адвокатурата.
Наясно сме с проблемите и предизвикателствата, които
стоят днес пред Адвокатурата и пред българското обществото.
Решени сме да изпълним възложените от Конституцията и
законите правомощия на Висшия адвокатски съвет с
професионализъм и достойнство, по прозрачен и ефективен
начин.
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Основните цели, които си поставяме, изхождат от
разбирането, че адвокатската професия е обществено значима,
поради което правното и социално положение на адвоката се
явява основна гаранция за защита правата на гражданите и
юридическите лица, а оттам има значение и за благосъстоянието
на цялото общество.
В рамките на мандата си ще изпълним поетите
ангажименти за изготвяне на проект на нов Закон за
адвокатурата и създаване на модерна уредба на адвокатската
професия, подобряване на системата на правната помощ,
разрешаване на организационните проблеми в работата на
самата адвокатура чрез по-добро взаимодействие с адвокатските
колегии и техните органи, разрешаване на въпросите, свързани с
нелоялната конкуренция и съществуващата все още пълна
забрана за реклама на адвокатската дейност, ефективна
защитата на основните конституционни права чрез упражняване
на конституционното правомощие по чл. 150, ал. 4 от
Конституцията и даване на становище по конституционни дела,
участие в тълкувателната дейност и законодателния процес.
Ще работим открито и навременно, публично и почтено, за
да заеме адвокатурата своето достойно място в обществения
живот, като предлагаме полезни и смислени решения, а не
вървим след събитията.
Да бъдеш адвокат не е само звание, а призвание, затова ще
положим всички усилия адвокатурата да се ползва с присъщите
на професията обществено доверие, престиж и достойнство – с
навременни реакции във всички случаи, когато се нарушават
правата на гражданите и върховенството на правото, и устоите
на демократичното общество са в опасност.
Вярваме, че авторитетна и уважавана адвокатура има там,
където има добре подготвени и активни адвокати, дейни и
достойни членове на органите на адвокатурата, добра
комуникация,
прозрачност,
отчетност
и
обществена
ангажираност.
Просперитетът на адвокатурата е задача не само на
органите на адвокатурата, но и на всеки адвокат. Затова сме
готови да обсъдим всички Ваши предложения, идеи и искания.
Защото само заедно – чрез съвместни усилия и сътрудничество,
можем да отстояваме общите ни професионални принципи и
интереси, като с обществената си активност и позиции бъдем
реални гаранти за върховенството на правото и демократичните
ценности на съвременното общество.
Заедно винаги можем повече!
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Висш адвокатски съвет.“
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №7
Определя разпределението на членовете на Висшия
адвокатски съвет, отговарящи за взаимоотношенията с
адвокатските колегии, по апелативни райони, както следва:
Пловдивски – Албена Пискова, Димитър Вълчев и Стефан
Левашки.
Бургаски – Атанас Стоянов и Стефан Гугушев.
Варненски – Златимир Жечев и Ина Лулчева.
Великотърновски – Йордан Цветанов и Ценимир Братоев.
Апелативен район – София:
Северен – Стефка Въжарова и Катерина Михайловска.
Южен – Иван Чолаков и Красимира Иванова.
Централен (София) – Ангел Калайджиев, Асен Георгиев,
Бойко Ботев, Нина Седефова, Петър Славов, Александър
Кашъмов.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №8
На основание чл. 141, ал. 3 от Закона за адвокатурата
определя следните членове на Висшия адвокатски съвет, които
да участват във второинстанционните производства пред
Висшия дисциплинарен съд и да изразяват становища по
основателността на жалбите:
адвокат Ина Николаева Лулчева;
адвокат Димитър Радев Вълчев;
адвокат Стефан Ангелов Левашки;
адвокат Иван Кръстев Чолаков;
адвокат Йордан Цветанов Йорданов;
адвокат Нина Николова Седефова.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №9
Конституира
Консултативен
председателски
съвет,
състоящ се от всички председатели на колегии, със статут на
помощен орган на Висшия адвокатски съвет, който дава
становища и предложения по въпроси, касаещи адвокатурата.
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Задължава главния секретар в едноседмичен срок преди
насрочено заседание на Висшия адвокатски съвет да изпраща на
председателите на адвокатски колегии дневния ред за
заседанието, заедно с всички материали и предлаганите
проекторешения по дневния ред.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №10
Конституира Комисия за взаимодействие на Висшия
адвокатски съвет с доброволни организации и сдружения на
адвокати с председател проф. Ангел Калайджиев и членове –
Ценимир Братоев, Мария Ганева, Стефан Левашки и Петър
Славов и Александър Кашъмов.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №11
Висшият адвокатски съвет конституира Комисия за
взаимодействие на Висшия адвокатски съвет с органите на
съдебната и изпълнителната власт в състав: председател Ивайло
Дерменджиев, членове – Валя Гигова, Ина Лулчева, Ангел
Калайджиев, Катерина Михайловска и Красимира Иванова.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №12
Висшият адвокатски съвет конституира Комисия за
взаимодействие на ВАдвС с чуждестранни адвокатури и
международни адвокатски организации, в състав: председател
Ивайло Дерменджиев, членове – Ели Христова, Асен Георгиев,
Ангел Калайджиев и Стефан Гугушев.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №13
Висшият адвокатски съвет конституира Комисия по
въпросите на електронното правосъдие и електронните
адвокатски регистри, в състав: председател Асен Георгиев и
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членове – Албена Пискова, Красимир Краев, Златимир Жечев,
Стефан Гугушев и Александър Кашъмов.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №14
Висшият адвокатски съвет конституира Комисия за
изготвяне на законопроект на нов Закон за адвокатурата, в
състав: Валя Гигова, председател, и членове – Ангел
Калайджиев, Асен Георгиев, Красимира Иванова, Ценимир
Братоев, Иван Чолаков, Петър Славов, Стефан Левашки и
Йордан Йорданов.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №15
Висшият адвокатски съвет конституира Комисия за
социална политика и финансово подпомагане, в състав:
председател Красимир Краев и членове – Златимир Жечев,
Стефка Въжарова, Нина Седефова, Димитър Вълчев и Иван
Чолаков.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №16
Висшият адвокатски съвет конституира Комисия по
финансова политика и бюджетни въпроси, в състав: председател
Ели Христова, членове – Бойко Ботев, Ина Лулчева, Красимира
Иванова, Атанас Стоянов и Стефка Въжарова.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №17
Висшият адвокатски съвет конституира Комисия за
медийна политика и връзки с обществеността в състав:
председател Ина Лулчева и членове – Красимир Недев, Петър
Славов, Бойко Ботев, Валя Гигова, Катерина Михайловска и
Александър Кашъмов.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №18
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Избира Комисия за изработване на проект на Правила за
работа на Висшия адвокатски съвет в състав: Ивайло
Дерменджиев – председател, и членове – Ценимир Братоев, Ели
Христова, Мария Ганева, Албена Пискова, Красимир Недев и
Валя Гигова.
Възлага на комисията в срок до 01.09.2021 г. да изготви
проект на Правила, които да изпрати на членовете на Висшия
адвокатски съвет за запознаване преди първото следващо
заседание на Висшия адвокатски съвет.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №19
Редовните заседания на Висшия адвокатски съвет да се
провеждат всеки последен четвъртък на текущия месец от 10,00
ч., а при необходимост – да се свикват извънредни заседания.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №20
Заседанията на Висшия адвокатски съвет до края на 2021
г. да бъдат на дати както следва:
16.09.2021 г., четвъртък, от 10.00 ч.
30.09.2021 г., четвъртък, от 10.00 ч.
14.10.2021 г., четвъртък, от 10.00 ч.
11.11.2021 г., четвъртък, от 10.00 ч.
09.12.2021 г., четвъртък, от 10.00 ч.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №21
В заседанията на Висшия адвокатски съвет освен
председателят на Висшия контролен съвет да участва още един
член на Висшия контролен съвет, на ротационен принцип.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №22
Задължава председателя на Висшия адвокатски съвет да
изпрати писма до председателите на Върховния касационен съд,
на Върховния административен съд, до главния прокурор, до
представляващия Висшия съдебен съвет, до председателите на
апелативните съдилища, на административните съдилища и на
окръжните съдилища в страната, до министъра на вътрешните
работи за свеждане до знание на дознателния апарат и
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разследващите полицаи с посочване необходимостта да се
осигурява отлагане на делата на адвокатите, членове на Висшия
адвокатски съвет, когато съвпадат с датите на заседание на
Съвета.
В писмата до председателите на окръжните съдилища да се
обърне внимание те да се доведат и до знание на председателите
на районните съдилища в съответния съдебен окръг.
Писма с подобно съдържание да се изпратят и за случаите
на извънредни заседания на Висшия съдебен съвет.
Копие от писмата се предоставя на членовете на Висшия
адвокатски съвет.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №23
Конфигурациите Ipad Pro 12,9 с клавиатура и външен
писец, които са ползвани от членовете на предходния състав на
Висшия адвокатски съвет, да бъдат върнати от тях в срок до
15.09.2021 г. На тези, които желаят да ги запазят, им се дава
възможност в същия срок да ги платят на цена от 500 лева за
всяка конфигурация.
………
Непубликуваните
решения
и
данни
дисциплинарни и индивидуални преписки.

се

отнасят

(14,33 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:…………
ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ

Изготвил протокола:
(Е. Бончевска)
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