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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№5 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Четвъртък,  11 ноември 2021 г. 
(Ул. Калоян №1а, присъствено и чрез конферентна връзка) 

София 
 

(10,08 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, (до 19,30 часа) 
7. Ангел Калайджиев, (до 18,30 часа) 
8. Асен Георгиев 
9. Димитър Вълчев (дистанционно) 
10. Златимир Жечев  (дистанционно) 
11. Катерина Михайловска  
12. Красимира Иванова  
13. Нина Седефова 
14. Ценимир Братоев  
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет 
Николинка Мянкова, член на Висшия Контролен съвет 
Жана Кисьова, зам.-председател на Софийския адвокатски съвет, 

(дистанционно от 12,15 часа) 
Резервни членове: 
1. Атанас Стоянов 
2. Иван Чолаков  
3. Йордан Йорданов 
4. Красимир Недев, медиен консултант (дистанционно) 
5. Мария Ганева (дистанционно) 
6. Петър Славов  
7. Стефка Въжарова (дистанционно) 
8. Стефан Левашки (дистанционно) 
Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Георги Баев – секретар на АК – Пловдив (дистанционно) 
Петър Танаицов, председател на АК – Враца 
Юрий Бошнаков, председател на АК – Бургас (дистанционно, в 

следобедната част) 
Меглена Гунчева – АК – Хасково 
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Отсъстват: 
Бойко Ботев 
Александър Кашъмов 
Стефан Гугушев 
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд  
(В заседанието присъства адвокат Светлозар Николов от 

Варненската адвокатска колегия – във времетраенето на т. 1 от дневния 
ред.) 
 

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. 

Докладват: Главният секретар и  
заместник-главният секретар на ВАдвС 

3. Преглед на актуалното състояние на ЕАР. 
Докладват: Председателят на ВАдвС 
и председателят на Комисията по въпросите на 
електронното правосъдие и ЕАР  

4. Определяне на представителите на ВАдвС в Националното бюро 
за правна помощ. 

  Докладва: Председателят на ВАдвС  
5. Дисциплинарни и други индивидуални преписки. 

Докладва: Зам.-председателят на ВАдвС  
                   Ина Лулчева 

6. Правила за работа на ВАдвС – продължение на обсъждането на 
конкретни текстове. 

  Докладва: Валя Гигова,  
 зам.-председател на ВАдвС  

7. Първоначално обсъждане на програмата за дейността на ВАдвС 
за 2022 г. 

Докладват: Председателят на ВАдвС и 
зам.-председателят на  ВАдвС Валя Гигова 

8. Финансова рамка на бюджета на ВАдвС за 2022 г. – обсъждане 
на видовете приходни и разходни пера. 

  Докладва: Главният секретар 
    Ели Христова 
9. Разни. 
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ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, имаме необходимия 
кворум, можем да започнем работа.  

………. 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №110 

Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 лв., 
направени в периода от 8.10-8.11.2021 г. и посочени в т. 1.1. от 
Финансовия доклад на главния секретар вх. №2948/8.11.2021 г. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №111 
Възлага на председателя на ВАдвС да сключи допълнително 

споразумение с „Кореком-Принцес“ АД за увеличение на месечната 
поддръжка, която предоставят за собствения на Висшия адвокатски 
съвет ет. 4 в сградата на ул. Цар Калоян №8 от 912 лева на 1044 лв. с 
ДДС, включваща разходи за асансьор, ел.-енергия, разходи за охрана 
– ФРЗ и осигуровки за трима портиери, почистване и консумативи, 
считано от 1.01.2022 г. 

 
* * * 

 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №114 

Отклонява искането за финансиране на кампания за 
осигуряване на спални комплекти за нуждите на социалните центрове 
за деца и възрастни на територията на община Лом и община Пордим, 
постъпило по молба  вх. №2644/6.10.2021 г., както и отклонява 
искането за финансиране на инициатива „Отново в училище“, 
постъпило по молба вх. №2692/11.10.2021 г., и двете направени от 
Националното сдружение на сираците в България, представлявано от 
Слави Михайлов, поради липса на правила и критерии за 
финансиране на организации извън адвокатурата.  
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №115 

Да бъдат платени 50 годишни абонамента за по 10 броя книжки 
за 2022 г. за списание „Общество и право“ на обща стойност от 3000 
лева, които са предназначени за адвокатските колегии в страната и 
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Висшия адвокатски съвет, съобразно предложение на СЮБ вх. 
№2923/5.11.2021 г.  
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №116 

Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да 
сключи договор с Олга Георгиева Миленкова, дипломиран експерт-
счетоводител, вписана в регистъра на регистрираните одитори под 
№36, за извършването на финансова ревизия на Висшия адвокатски 
съвет за периода от 1.01.2021 г. до 6.08.2021 г., съобразно Решение №32 
от Протокол №2/16.09.2021 г., и за периода от 7.08.2021 г. до 31.12.2021 
г.  

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №118 

1. Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да 
сключи договор за експлоатационна поддръжка на Регистъра с 
"Банчев-Колев" ЕООД при условията на офертата и становищата от 
3.11.2021 г., които са приложени, но да бъде уточнено, че в този 
разширен предмет и в рамките на същата цена 6000 лв. месечно да се 
проведат интерактивни обучения за работа с регистъра на 
представители на адвокатските съвети и на Висшия адвокатски съвет 
– демонстрация, последователност. 

2. След сключването на договора по предходната точка, но 
преди 21.11.2021 г., да се изпрати рекламационно писмо до "Банчев-
Колев" ЕООД, в което да се посочат постъпилите от адвокатските 
съвети оплаквания и констатираните от ВАдвС недостатъци, 
свързани с воденето, достъпа и съхраняването на данни в ЕАР.   
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №119 

Приема оставката на адвокат Веселка Коева от Адвокатската 
колегия – Велико Търново от Националното бюро за правна помощ, 
като изказва благодарност за досегашната й дейност в Бюрото и 
счита, че е изпълнена в съответствие с политиката  на Висшия 
адвокатски съвет.  

 
* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №120 

Определя адвокат Златина Георгиева от Софийската 
адвокатска колегия за представител на Висшия адвокатски съвет в 
Националното бюро за правна помощ, до довършване на текущия 
мандат на Бюрото. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и 1 
"въздържал се" прие 

Решение №121 
Приема становището на адвокат Петър Славов, резервен член 

на Висшия адвокатски съвет, по тълкувателно дело №1 от 2021 г. на 
Върховния административен съд, според което е правилно 
становището, че административно наказателният състав на чл. 174, 
ал. 3 от ЗДвП предвижда две изпълнителни деяния на едно 
административно нарушение.  

 
* * * 

 
По преписка вх. №2548/2021 г.  
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №122 
Вписва Цанко Красимиров Калчев, чуждестранен адвокат от 

Федерална република Германия, в Единния регистър за 
чуждестранните адвокати по чл. 16, ал. 1 от Закона за адвокатурата, 
който ще практикува адвокатската професия в Република България 
под професионалното звание „rechtsanwalt“. 

Процесуалното представителство по чл. 12 от Закона за 
адвокатурата ще бъде осъществявано съвместно с адвокат Веселин 
Захариев Варчев, член на Софийската адвокатска колегия, личен 
номер 1800601910. 

Дейността в България ще бъде осъществявана на адрес на 
кантората в гр. София 1000, ул. Г .С. Раковски №149, вх. Б, ет. 2, ап. 
24, тел. 0049 176 215 8450, е_mail: kalchev@tklegal.de. 

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. 
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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. Франкфурт 
на Майн, Федерална република Германия, съобщение за направеното 
вписване. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 
получаване на съобщението от заявителя и от председателя на 
Висшия Контролен съвет. 

 
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №134 
Гласуването на Правилата за работа на Висшия адвокатски 

съвет да бъде проведено анблок. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и 1 

"въздържал се" прие 
Решение №135 

Приема Правилата за работа на Висшия адвокатски съвет, 
предложени в днешното заседание – до т. 10, съобразно редакцията на 
адвокат Валя Гигова, а в останалата част – съобразно предложението 
в т. 3.1. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение №136 
Определя в едноседмичен срок, считано от 12.11.2021 г., всеки 

член на ВАдвС, който иска да направи предложение по Програмата за 
2022 г., да го адресира директно до тримата членове на Комисията – 
Катерина Михайловска, Ангел Калайджиев  и Валя Гигова.  

Незабавно да бъде изпратено писмо до председателите на 
адвокатските колегии в страната, които също да дадат свои 
предложения по Програмата, в същия едноседмичен срок, считано от 
12.11.2021 г. 

След постъпване на предложенията, комисията да ги обобщи и 
представи в следващото заседание на Висшия адвокатски съвет, което 
ще се проведе на 25.11.2021 г. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и без 

"въздържали се"   прие 
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Решение №137 
В бюджета на Висшия адвокатски съвет за 2022 г., в Раздел I 

„Обща финансова рамка на парични средства“ да бъде създадена 
буква „А“ с наименование „От наличности към 31.12.2021 г. за 
безлихвени заеми на адвокатските колегии“, която да кореспондира с 
т. 26 „Безлихвени заеми за адвокатските колегии“.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11гласа "за" единодушно прие    

Решение №138 
 В раздел „Очаквани приходи“ буква „Б“ отпада точка 4 с 

наименование „Лихви по банковите сметки“. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 11гласа "за" единодушно прие    

Решение №139 
В Раздел II Разходна част да се създаде ново перо „Групова 

застраховка „Професионална отговорност““. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 11гласа "за" единодушно прие    

Решение №140 
В Разходната част т. 12 се преформулира, като става  „Разходи 

за квалификационната дейност“ с две подпера – „Финансиране на 
Фондация Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"“ и 
„Разходи за друга квалификационна дейност“. 

 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие    

Решение №142 
В Разходната част т. 28 „Други“ в скоби да се добави „от 

отрицателни лихви по банкови сметки и други“. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие    

Решение №143 
Насрочва извънредно заседание на Висшия адвокатски 

съвет на 25.11.2021 г., четвъртък от 10,00 часа. 
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Променя датата за провеждане на редовното заседание на 
Висшия адвокатски съвет от 9.12.2021 г. на 16.12.2021 г., 
четвъртък, от 10,00 часа. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие    

Решение №144 
Във връзка с проведения конкурс за есе на тема 

„Независими ли са адвокатите и адвокатурата в България“ по 
случай отбелязването на 22 ноември – Деня на българската 
адвокатура,  и обявената от ССВЕ тема за 2021 г. „Няма 
правосъдие без независими адвокати“, няма класирани 
кандидати за първа и втора награда. Определени да получат 
трета награда са първите трима, класирани на първите три места 
–  Хасан Сезгин Хасан, Ивона Веселинова Енчева, Галина 
Тихомирова Георгиева, в паричен израз и две книги – 
„Съдебният адвокат“, в превод на колегата Валентин Брайков, и 
„Адвокатът, Конституцията и приложимото право“ на проф. 
Пенчо Пенев. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие    

Решение №145 
Датите на провеждане на общите събрания на адвокатските 

колегии в страната са определени от Закона за адвокатурата. 
Провеждането на събранията се извършва по установения в 
закона ред и съобразно мерките, предвидени в заповедта на 
министъра на здравеопазването. 

 
* * * 

 
 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие    

Решение №146 
Във връзка с отбелязването на 20-годишнината от 

създаването на Библиотека „Петко Добчев“ да предвиди в сайта 
на Висшия адвокатски съвет отразяване на събитието, както и да 
връчи грамоти на главния библиотекар Благовеста 
Балканджиева и библиотекаря Илка Данчева.  

 
 

* * * 



9 
 

 
Висшият адвокатски съвет с 1 глас "за", 7 "против" и 2-ма 

"въздържали се"  прие    
Решение №147 

Не приема да бъде дадена парична награда в размер на една 
работна заплата на служителите на ВАдвС Благовеста 
Балканджиева – главен библиотекар, и Илка Данчева – 
библиотекар, във връзка с отбелязването на 20-годишнината от 
създаването на Библиотека „Петко Добчев“. 

 
 

* * * 
 
 
 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие    

Решение №148 
Възлага на адвокат Ина Лулчева – заместник-председател 

на Висшия адвокатски съвет, във връзка със сигнала за Иван 
Дойчинов вх. №2967/2021 г. да проведе среща с министъра на 
вътрешните работи, на която да бъде поставен въпросът за 
участие на защитник при лица, които за били извикани за разпит. 

 
* * * 

 
………. 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги,  благодаря Ви. 

Изчерпихме дневния ред, закривам днешното заседание, до 25.11. 
Приятна вечер! 
 

(20,05 часа) 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
     АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
     ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ /п/ 
 
 
     ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
     АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
     ИНА ЛУЛЧЕВА /п/ 
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Изготвил протокола: /п/ 

(Е. Бончевска)  
 

 
 
 
Забележка: Непубликуваните решения се отнасят до 

дисциплинарни и индивидуални преписки! 
 


