ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№3
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Четвъртък, 30 септември 2021 г.
(Ул. Калоян №1а, присъствено и чрез конферентна връзка)
София
(10,07 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. Ели Христова, главен секретар на ВАдвС
5. Красимир Краев, зам.-главен секретар на ВАдвС
6. Албена Пискова
7. Ангел Калайджиев, (в 12,32 часа, присъства лично)
8. Асен Георгиев
9. Бойко Ботев
10. Димитър Вълчев (до 13,30 часа)
11. Златимир Жечев, (в 11,39 часа, дистанционно)
12. Катерина Михайловска
13. Красимира Иванова
14. Нина Седефова
15. Ценимир Братоев
Димитринка Герганова, член на Висшия Контролен съвет
Снежина Христова, член на Висшия Контролен съвет
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд
Жана Кисьова, зам.-председател на Софийския адвокатски
съвет, (в 10,50 часа)
Резервни членове:
1. Александър Кашъмов, (дистанционно)
2. Атанас Стоянов
3. Йордан Йорданов
4. Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС
5. Мария Ганева
6. Петър Славов, (дистанционно)
7. Стефка Въжарова
Председатели на колегии на ротационен принцип:
Евгени Попов, Адвокатската колегия – Габрово

Димитър Чавеев, Адвокатската колегия – Варна, в 10,21 ч.
Станислава Тихолова – секретар на Адвокатска колегия
Търговище
Отсъстват:
Иван Чолаков
Стефан Левашки
Стефан Гугушев
Дневен ред:
1. Доклад на председателя на Висшия адвокатски съвет за
проведени мероприятия с участието на представители на Съвета за
периода от датата на предходното заседание, както и за предстоящи
мероприятия, в които представители на Висшия адвокатски съвет
следва да вземат участие.
Докладва: Председателят на ВАдвС
2. Финансови въпроси.
2.1. Финансов доклад.
2.2. Информация относно месечните вноски от адвокатските
съвети към ВАдвС.
2.3. Информация относно Отчета по бюджета на ВАдвС към
27.09.2021 г. и аналитична информация по Разходната част, т. 9
Разходи за дигитализация на адвокатурата.
2.4. Информация относно паричните наличности и
имуществото на ВАдвС.
2.5. Информация относно интелектуалната собственост на
ВАдвС.
2.6. Информация относно сключените договори за хардуерно и
софтуерно абонаментно обслужване на дейността на ВАдвС.
Докладват:
Председателят,
главният
секретар и заместник-главният секретар на
ВАдвС.
3. Допълване състава на Управителния съвет на Фондация
„Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"“ и избор на
председател по чл. 9, ал. 8 от Наредба №4/2006 г. на ВАдвС.
Докладва: Председателят на ВАдвС
4. Обсъждане на въпроса за необходимостта от приемане на
правила за работата на ВАдвС.
Докладват: Председателят на ВАдвС и зам.председателят на ВАдвС Валя Гигова.
5. Определяне на дати за провеждане на изпита за адвокати и
младши адвокати в есенната сесия.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС.
6. Разни.

………..
Висшият адвокатски съвет с 7 гласа "за", без "против" и 6
"въздържали се" прие
Решение №60
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 лв. за
периода от 2.09.-24.09.2021 г., съобразно Финансовия доклад на
главния секретар вх. №2546/24.09.2021 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №61
За следващото заседание на Висшия адвокатски съвет
главният секретар да представи списък на всички договори и
самите граждански договори с периодично изпълнение със страна
Висш адвокатски съвет.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №62
Отклонява искането на Слави Михайлов, председател на
Управителния съвет на Националното сдружение на сираците в
България, направено с писмо вх. №2412/9.09.2021 г., с искане за
отпускане на финансова помощ.
***
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 4 "против" и 2-ма
"въздържали се" прие
Решение №63
Отпуска еднократна финансова помощ на Правен сайт „Де
Факто“ в размер на 3000 лева, съобразно писмо вх.
№2504/21.09.2021 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и 1
"въздържал се" прие
Решение №64
Допълва Решение №23/6.08.2021 г. в следния смисъл.
Решението не се отнася до тези членове на Висшия адвокатски

съвет от мандат 2017-2021 г., които са членове на Съвета в мандат
2021-2025 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №65
Конституира Комисия по опазване и оптимизация на
имуществото и паричните средства на Висшия адвокатски съвет
в състав – председател Ивайло Дерменджиев, членове – Асен
Георгиев, Стефан Гугушев, Валя Гигова, Красимир Недев, Ели
Христова и Красимир Краев, като Ели Христова и Красимир
Краев изпълняват функциите си на главен секретар и зам.-главен
секретар на Висшия адвокатски съвет.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №66
Конституира Комисия по въпросите за застраховане на
професионалната
отговорност
на
адвокатите
и
животозастраховане в състав: председател Ивайло Дерменджиев,
членове – проф. Ангел Калайджиев, зам.-председателят Ина
Лулчева, Ели Христова, Красимира Иванова и Иван Чолаков.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №67
Отлага разглеждането на т. 3 от дневния ред „Допълване
състава на Управителния съвет на Фондация „Център за
обучение на адвокати "Кръстю Цончев"“ и избор на председател
по чл. 9, ал. 8 от Наредба №4/2006 г. на ВАдвС“ за следващото
заседание на Висшия адвокатски съвет.
***

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №69
Дава мандат на адвокат Ангел Калайджиев да участва от
името на Висшия адвокатски съвет в разговори със Съюза на
съдиите в България за сътрудничество по следните теми:

Първо, да се поеме инициатива за подобряване на ЕПЕП и
ЕИСС чрез изготвяне на препоръки за спешни поправки, за
нормативни предложения за електронното правосъдие.
Второ, за съвместно участие в проект „Национален правен
форум“, който се подкрепя от Съюза на съдиите в България, НБУ
и „Фул Брайт“.
Трето, във връзка с предложението на кръжока по
гражданско право в СУ „Св. Кл. Охридски“, други университети
и Фондация „Кристиян Таков“, за участие в организирането на
Национален конкурс за научни съчинения в чест на Кристиян
Таков.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение№70
Да бъде изпратено писмо - запитване до главния прокурор
на Република България във връзка с молбата на адв. Гунчева и
данните за подслушвани и други адвокати, искани ли са от
Прокуратурата разрешения за използване на специални
разузнавателни средства по отношение на адв. Елена Гунчева и
на други адвокати, за които има публична информация. Ако има
изготвяни такива искания да бъде уведомен ВАдС разрешено ли
е прилагането на СРС. Ако има прилагани СРС по отношение на
адвокати, изготвяни ли са веществени доказателствени средства
и спазена ли е забраната на чл. 33, ал. 3 от Закона за
адвокатурата: „Разговорите между адвокат и негов клиент не
могат да се подслушват и записват. Евентуално направените
записи не могат да се използват като доказателствени средства и
подлежат на незабавно унищожаване“ и чл. 13 от Инструкцията
на главния прокурор на Република България за действията,
които могат да извършват органите на досъдебното производство
по отношение на адвокати, издадена от Прокуратурата на
Република България: В случай, че в рамките на експлоатирано
СРС бъде записан разговор на адвокат с негов клиент или с друг
адвокат, в които се съдържа информация, отнасяща се до
упражняване правото на защита на клиент, не се изготвя ВДС,
освен ако информацията не съдържа данни за престъпна дейност
на самия адвокат“.
***

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение№71
Възлага на адвокат Красимир Недев - медиен консултант
на ВАдвС, да проучи начина, по който да се организира и изпрати
на всички потребители на вайбър съобщение на 25 октомври за
Европейския ден на адвокатите.
Възлага на Медийната комисия да организира участие в
националните телевизии на адвокати, представители на Висшия
адвокатски съвет, във връзка с 25 октомври – Европейския ден
на адвокатите.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение№72
Обявява конкурс за есе на тема „Независими ли са
адвокатите и адвокатурата в България“ във връзка с
отбелязването на 22 ноември - Деня на българската адвокатура
и обявената от ССВЕ тема за 2021 г. „Няма правосъдие без
независими адвокати“, в обем до 15 страници /30 реда на
страница, 60 знака на ред/, на български език, с писмена
информация за имената на автора, Юридическия факултет на
университета, в който се обучава, в кой курс на обучението си е,
телефон за връзка.
Конкурсът е за студенти, следващи право във всички вузове
на страната и чужбина.
Срокът за представяне на есетата е 1.11.2021 г. в сградата
на Висшия адвокатски съвет, ул. Калоян“ №1А.
Определя: първа награда – 1000 лв.; втора награда – 600 лв.
и трета награда – 300 лв.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение№73
Във връзка с честването на 145 години от съдебните
процеси срещу Ботевите четници, проведени в Русе, с
изключително успешната защита на техния служебен защитник
Илия Цанов възлага на главния секретар Ели Христова,
съвместно с адвокат Мария Ганева, да осъществи контакт с АК –
Русе, да уточни какво предлага за честването, като Висшият
адвокатски съвет ще изпрати свои представители и ще поеме

финансирането на мероприятието, в разумни граници. С ТУ –
Правния факултет в Русе да се осъществи контакт за запознаване
на студентите от Юридическия факултет с делото на Илия Цанов.
(16,23 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ………
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ИНА ЛУЛЧЕВА……………………

Изготвил протокола:
(Е. Бончевска)
Забележка: Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и
индивидуални преписки.

