ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№4
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Четвъртък, 14 октомври 2021 г.
(Ул. Калоян №1а, присъствено и дистанционно)
София
(10,15 часа)
На заседанието присъстват:
1.
Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС
2.
Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС
3.
Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС, (в 10,45 часа)
4.
Ели Христова, главен секретар на ВАдвС
5.
Красимир Краев, зам.-главен секретар на ВАдвС
6.
Албена Пискова
7.
Ангел Калайджиев
8.
Асен Георгиев
9.
Бойко Ботев
10. Катерина Михайловска
11. Красимира Иванова
12. Нина Седефова
13. Ценимир Братоев
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет
Милен Райков, член на Контролния съвет, (дистанционно)
Жана Кисьова, зам.-председател на Софийския адвокатски съвет, (в
11,10 часа, дистанционно)
Резервни членове:
1. Александър Кашъмов, (дистанционно)
2. Атанас Стоянов
3. Йордан Йорданов
4. Красимир Недев, медиен консултант (дистанционно)
5. Петър Славов
6. Стефка Въжарова, (дистанционно)
7. Стефан Левашки, (дистанционно)
Председатели на колегии на ротационен принцип:
Жулиета Калчева – председател на АК – Монтана
Георги Баев – секретар на АК – Пловдив, (дистанционно)
Петър Танаицов, председател на АК – Враца
Юрий Бошнаков, председател на АК – Бургас, (дистанционно, в
следобедната част)
Отсъстват:
Димитър Вълчев

Златимир Жечев
Иван Чолаков
Мария Ганева
Стефан Гугушев
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд.
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 за текущия период.
2.2. Информация за разходите за дигитализация на адвокатурата за
периода 2017-2021 г.
Докладват: Главният секретар и
заместник-главният секретар на ВАдвС
3. Разглеждане на предложение за нов договор с "Банчев-Колев"
ЕООД.
Докладват: Председателят на ВАдвС и
Асен
Георгиев,
председател
на
Комисията по електронно правосъдие и
електронните адв. регистри
4. 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 от 2006 г. на ВАдвС.
Докладва: Председателят на ВАдвС
5. Първоначален доклад на Комисията относно приемането на
правила за работа на ВАдвС.
Докладва: Зам.-председателят на ВАдвС
Валя Гигова
6. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.
Докладва: Зам.-председателят на ВАдвС
Ина Лулчева
7. Правни въпроси:
7.1. Становище на Комисията за изработване на нов Закон за
адвокатурата относно продължаване на работата по проекта.
7.2. Предложения за тълкувателна практика.
Докладва: Зам.- председателят на ВАдвС
Валя Гигова
8. Разглеждане на предложение за актуализация на горната граница
на основните трудови възнаграждения по щата на длъжностите на ВАдвС
по групи специалисти.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС

9. Разни
9.1. Есенна изпитна сесия
9.2. Обсъждане на проблеми на ЕПЕП, визирани в писмо от Висшия
съдебен съвет до Висшия адвокатски съвет.
9.3. Други.
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, имаме необходимия
кворум, откривам днешното заседание на Висшия адвокатски съвет.
…………
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №74
Материалите за заседанията на Висшия адвокатски съвет се
качват само в режим „минута“ до 3 дни преди датата, определена за
провеждане на заседание. При наличие на искане и специална
спешност – по преценка на председателя и главния секретар
допълнително се включва в дневния ред материал за разглеждане.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №75
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 лева 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 №79
Приема препоръките от доклада на Асен Георгиев, председател
на Комисията по въпросите на електронното правосъдие и
електронните адвокатски регистри, до т. 3.4. включително:
„ 3. ПРЕПОРЪКИ
При така изложените нови обстоятелства в пункт 1 и
достигнатите изводи в пункт 2 от този Доклад, се правят следните
предложения за действия:
3.1. Да се изиска от Изпълнителя незабавно възстановяване на
текущата поддръжка на регистрите, при условията, които бяха
предложени от Изпълнителя и приети от ВАдвС при подписването на
Анекс към Договора за поддръжка от 31.08.2021 г.;
3.2. Тъй като настоящият състав на ВАдвС и в частност на
Комисията, също не разполага с необходимите специални знания, но

осъзнава това - да се възложи на трето лице „консултант",
притежаващо необходимите специални знания и което не е страна по
който и да е от досега сключените договори от ВАдвС, във връзка с
електронизацията и дигитализацията на процесите, извършването
най-малко на:
3.2.1. Цялостна проверка и оценка за съответствие между
техническото задание и изпълненото по Договора с Изпълнителя за
възлагане на регистровите производства и административните
пътеки в единния адвокатски регистър;
3.2.2. Цялостна проверка и оценка за съответствие между
техническото задание и сегашното състояние и функционалност на
ЕАР, доколкото някои от първоначално констатираните недостатъци
са били отстранени текущо;
3.2.3. Проверка и оценка на Предложението с варианти на
Изпълнителя по т. I .2.13, по отношение на неговата пазарна
обоснованост и конкурентност.
3.3. След получаването на професионалното становище от
консултанта:
3.3.1. Да се прецени от ВАдвС дали предложената оферта
удовлетворява очакванията на ВАдвС и след това да се вземе решение
за възлагане на цялата работа, на част от нея или не;
3.3.2. Да се прецени от ВАдвС необходимостта от и
възможността за предприемане на действия по съдебен ред срещу
Изпълнителя, с цел компенсация за финансовите и репутационните
щети (проблеми).
3.4. Периодично да се държи осведомена адвокатската общност,
а и не само, за достигнатите изводи от настоящия състав на ВАдвС по
въпросите за състоянието на ЕАР и предприеманите от него действия,
насочени към методично, трайно и ефективно разрешаване на всички
проблеми, свързани с ЕАР.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №80
Възлага на IT-анализатора Тихомир Петров да извърши
първоначален общ структурно-функционален анализ на системата на ЕАР в
рамките на 20 часа, като му бъде осигурен достъп и служител от Висшия
адвокатски съвет на разположение.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и 2-ма
"въздържали се" прие
Решение №81

Избира за член на Управителния съвет на Фондация „Център за
обучение на адвокати "Кръстю Цончев" адвокат Ваня Траянова
Стоянова.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и 3-ма
"въздържали се" прие
Решение №82
На основание чл. 9, ал. 8 от Наредба №4/2006 г. на Висшия
адвокатски съвет избира за председател на Управителния съвет на
Фондация „Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"
адвокат Ваня Траянова Стоянова.
***
По преписка вх. №2205/2021 г.
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №83
Вписва Мартина Атанасова Дункова, чуждестранен адвокат от
Кралство Испания, в Единния регистър на чуждестранните адвокати
по чл. 16, ал. 1 от Закона за адвокатурата, която ще практикува
адвокатската професия в Република България под професионалното
звание „abogado”.
Процесуалното представителство по чл. 12 от Закона за
адвокатурата ще бъде осъществявано съвместно с адвокат Георги
Стоянов Хорозов от Софийската адвокатска колегия, личен номер
1100187510.
Дейността в България ще бъде осъществявана на адрес на
кантората в гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски” №130132, ет. 3, офис 3, тел. 0888 805 770; 0034 628 637 422, e-mail:
martinadunkova@icasal.com.
След вписването в Единния регистър на чуждестранните
адвокати, упражняващи адвокатската професия под професионалното
звание в държавата, в която е придобита адвокатската
правоспособност, на основание чл. 16, ал. 6 от Закона за адвокатурата
да се изпрати съобщение до Софийския адвокатски съвет за вписване
в регистъра на чуждестранните адвокати към колегията.
В 14-дневен срок от влизане на решението в сила, Висшият
адвокатски съвет, на основание чл. 16, ал. 10 от Закона за
адвокатурата, да изпрати на адвокатската колегия в гр. Саламанка,
Кралство Испания съобщение за направеното вписване.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
получаване на съобщението от заявителя и от председателя на
Висшия контролен съвет.

***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №94
В чл. 1 от Правилата
отпада текстът „и на неговата
администрация“. Остава „за организация дейността на Висшия
адвокатски съвет“ и „с тези права се уреждат основни въпроси на
работата на Висшия адвокатски съвет.“
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №95
В чл. 2, ал. 3 от Правилата се приема вариант 2, като отпада
изразът „публичност“.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №96
Приема чл. 3 от Правилата в редакция до ал. 3 във вида, в
който е предложен.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №97
Приема текста на чл. 4 от Правилата, като в ал. 2 след
„Висшият адвокатски съвет“ се добавят думите „чрез председателя
или
упълномощени
от
него
членове
на
Съвета“,
след
„Конституционен съд“ се добави „ органите на съдебната власт“.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", 1 "против" и без
"въздържали се" прие
Решение №98
Чл. 5 от Правилата отпада в цялост.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №99

Чл. 6 от Правилата придобива следната редакция: „Дейността
на Висшия адвокатски съвет се осъществява от всички, основни и
резервни, членове.“
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №100
Приема чл. 8 от Правилата в цялост така, както е предложен.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №101
Приема чл. 10 от Правилата в цялост така, както е предложен.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №102
Продължава работата по концепцията за изработване на нов
Закон за адвокатурата.
Възлага на адвокат Валя Гигова да направи проучване и да
предложи конкретни референти за работа в комисията и технически
сътрудник.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №103
Променя
горната
граница
на
основните
трудови
възнаграждения на щатните длъжности по щат на длъжностите на
Висшия адвокатски съвет. За аналитичните специалисти –
максимален размер до 2000 лева. За приложните специалисти –
максимален размер до 1800 лева. За помощните специалисти –
максимален размер до 1600 лева.
Промените във възнагражденията на служителите да бъдат
считани от 1.10.2021 г.
Възлага на председателя и главния секретар на Висшия
адвокатски съвет да извършат договаряне на размера на
индивидуалните трудови възнаграждения с всеки един от
служителите в приетите финансови рамки и да сключат
допълнителни споразумения към трудовите договори.
***

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №104
Във връзка с Решение №71/30.09.2021 г. изменя решението, като
приема да се изпрати съобщение до всички потребители на Вайбър на
22 ноември – Денят на българската адвокатура.
Възлага на адвокат Красимир Недев – медиен консултант на
ВАдвС, да предложи проект на текст за поздравление.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №105
Да издава ежемесечен бюлетин с информация за дейността си,
получаван от всеки адвокат на обявения от него електронен адрес,
който да съдържа следните раздели: 1. Информация за дейността на
ВАдвС – позиции, становища по законопроекти, конституционни
дела, тълкувателни дела, проекти за нормативни актове, предложения
за усъвършенстване на законодателството; 2. Актуални практики на
съдилищата – нови конституционни решения, нови тълкувателни
дела и др. от значение за адвокатурата; 3. Дискусионен форум –
искания, становища и предложения на адвокати; 4. Други актуални
рубрики.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №106
„НЕ ДОПУСКА до есенната сесия 2021 г. за изпити за адвокати
и младши адвокати Недим Каплани, кандидатствал чрез Адвокатска
колегия – Пловдив, поради неспазен срок.“
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №107
Да участва в Националното състезание за научни съчинения
като даде две награди – една награда за модула за завършили юристи
и една награда за модула за студенти по право. Определя за членове
на журито, както следва: за модула за завършили юристи - проф.
Ангел Калайджиев, и за модула за студенти по право – адв. Даниела
Доковска.
Определя лице за контакт в Националния правен форум адв.
Александър Кашъмов, резервен член на ВАдвС.
***

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №108
Приема и двете становища – от адвокат Добринка Гърневска и
адвокат Катерина Михайловска, обективирани в т. 9.3 – Разни, по
доклад на Валя Гигова, да бъдат представени пред съдилищата.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №109
Изменя Решение №68, взето с Протокол №3/30.09.2021 г. както
следва: Определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда
за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати датите за
есенната сесия на изпита за кандидати за адвокати и младши адвокати
за 2021 г. Писмен изпит – на 6 и 7 ноември и устен изпит – на 20
ноември 2021 г.
Писменият изпит се провежда в гр. София, сградата на УНСС,
както следва: първа част – на 6.11.2021 г. от 9,00 часа, като
регистрацията е от 8,00 часа; втора част – на 7.11.2021 г. от 14,00 часа,
регистрацията е от 13,15 часа.
Устният изпит се провежда на 20.11.2021 г. от 9,00 часа в
сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. Цар Калоян №8, ет. 4.
………
ПРЕДС.
ИВАЙЛО
ДЕРМЕНДЖИЕВ:
Колеги,
закривам
заседанието. Благодаря Ви.
(19,45 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ………
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ИНА ЛУЛЧЕВА……………………
Изготвил протокола:
(Е. Бончевска)
Забележка: Непубликуваните решения
дисциплинарни и индивидуални преписки!
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