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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 
№6 

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Четвъртък,  25 ноември 2021 г. 
(Ул. Калоян №1а, присъствено и дистанционно) 

София 
(10,10 часа) 

1. Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС 
2. Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС 
3. Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС, (дистанционно) 
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. Димитър Вълчев, (в 10, 30 часа) 
10. Златимир Жечев   
11. Катерина Михайловска  
12. Красимира Иванова, (дистанционно) 
13. Нина Седефова 
14. Ценимир Братоев  
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет 
Снежина Христова, член на Висшия Контролен съвет 
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд, 

(в 12,04 часа, до 18,18 часа)  
Жана Кисьова, зам.-председател на Софийския адвокатски 

съвет, (до 12,00 часа) 
Резервни членове: 
1. Атанас Стоянов  
2. Йордан Йорданов 
3. Красимир Недев, медиен консултант, (дистанционно)  
4. Мария Ганева  
5. Петър Славов, (в следобедната част отсъства) 
6. Стефан Гугушев, (дистанционно в 11,00 ч.)  
7. Стефка Въжарова, (дистанционно) 
Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Георги Баев – секретар на АК – Пловдив  
Петър Танаицов, председател на АК – Враца  
Меглена Гунчева – АК – Хасково  
Отсъстват: 
Бойко Ботев 
Александър Кашъмов  
Иван Чолаков  
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Стефан Левашки.  
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 
             Ивайло Дерменджиев 
2. Обсъждане на проектобюджет на ВАдвС за 2022 г. 
2.1. Подготвителни дейности за приемане на бюджета – 

обсъждане и приемане на Програмата за дейността на ВАдвС за 2022 г.  
Докладват: Зам.-председателят на ВАдвС 

        Валя Гигова, проф. Ангел  
         Калайджиев, Катерина Михайловска 

2.2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. до 16.11.2021 г. 
2.3. Информация за прогнозните разходи за различните видове 

дейности. 
2.4. Приемане на бюджета за 2022 г. според приетата обща 

финансова рамка на бюджета за 2022 г.  
Докладва: Главният секретар на ВАдвС  

    Ели Христова 
3. Други финансови въпроси: 
3.1. Информация за финансовите разходи на ВАдвС, направени 

след 8.11.2021 г.  
3.2. Информация за събираемостта на месечните вноски към 

бюджета на ВАдвС. 
3.3. Други текущи финансови въпроси (социални помощи и 

други). 
   Докладва: Зам.-главният секретар на ВАдвС  
    Красимир Краев 
4. Дисциплинарни и други индивидуални преписки. 

Докладва: Зам.-председателят на ВАдвС 
      Ина Лулчева 
5. Преглед на актуалното състояние на ЕАР. 
  Докладват: Председателят на ВАдвС и 
     председателят на Комисията  

 по въпросите на електронното  
 правосъдие и ЕАР Асен Георгиев 

6. Отчет на председателя на Изпитната комисия на есенната сесия 
на изпита за адвокати и младши адвокати.  

  Докладва: Златимир Жечев   
 

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги,  имаме кворум и 
можем проведем заседанието. Преди да започнем обаче, бих искал да 
почетем с едноминутно мълчание трагичния инцидент от онзиден, 



3 
 

който се случи на магистрала Струма, също така и трагичния 
инцидент, свързан с изгорелите хора в дома за стари хора във Варна. 

Едноминутно мълчание, моля. 
(Всички в залата стават на крака. Едноминутно мълчание в 

знак на почит към загиналите.) 
Благодаря, колеги.  
……….. 
Висшият адвокатски съвет без гласове "за", 11 "против" и 1 

"въздържал се" прие 
Решение №149 

Не приема в заседанието на Висшия адвокатски съвет да 
участва онлайн адвокат С. Н. от Варненската адвокатска колегия. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 2-

ма "въздържали се"  прие  
Решение №150 

Да не предприема действия по събиране на задълженията, 
присъдени като разноски на Висшия адвокатски съвет по адм. 
дело № 993/2021 г. па АССГ, 15 касационен състав, с Адвокатска 
колегия – Бургас и солидарно осъдените адвокати.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие    

Решение №151 
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет 

Ивайло Дерменджиев да поднесе приветствие и връчи почетния 
плакет на Висшия адвокатски съвет на председателя на 
Върховния административен съд по случай 25-годишнината от 
възстановяване на административното правосъдие в Република 
България, на 1 декември 2021 г. в Народния театър „Иван Вазов“, 
където ще проведе Тържественото отбелязване на годишнината. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие    

Решение №152 
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да 

изпрати поздравителен благодарствен адрес до адвокат Ася 
Стоянова Манджукова във връзка с участието й в оценъчната 
визита в рамките на 9-ия кръг на взаимни оценки на държавите-
членки на ЕС на тема „Инструменти за взаимно признаване в 
областта на лишаването от свобода и мерките, ограничаващи 
свободата, проведена в периода 13-17.09.2021 г. 
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* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие    

Решение №153 
Приема  Програмата за дейността на Висшия адвокатски 

съвет през 2022 г. във вида, в който е предложена, с последната 
редакция по т. 2.0.1.0. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №154 
Приема Отчета за изпълнението на бюджета за 2021 г. до 16 

ноември 2021 г. на Висшия адвокатски съвет, като в Раздел II 
Разходна част, буква „В“, т. 9, последната колона, да бъде 
записано числото 100%, а тези 21% преразход от перо 
„Дигитализация“  бъдат отнесени към същия Раздел II, буква „Е“ 
„Резервен фонд“, като към буква „Е“ бъде отнесена сумата от 
83 722 лв.  

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

Решение №155 
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 лв., 

направени в периода от 8.11.-25.11. 2021 г. и посочени в т. 1.1. от 
Финансовия доклад на главния секретар вх. №3090/11.2021 г. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №158 
Отпуска еднократно сумата от 500 лв. по повод 

предстоящите Коледни и Новогодишни празници на всички 
служители по трудов договор с Висшия адвокатски съвет.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №159 
Да бъдат изплащани на адвокат Илонка Райчинова - 

председател на Висшия дисциплинарен съд, заседателни 
възнаграждения за участие в заседанията на Висшия адвокатски 
съвет в същия размер като на членовете на Съвета, като 
средствата бъдат отчитани в т. 22 от Разходната част на бюджета 
на Висшия адвокатски съвет за Висшия дисциплинарен съд. 
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* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №160 

Изменя Решение №137/11.11.2021 г., взето по Протокол №5, 
което придобива следния вид: 

„В бюджета за 2022 г., Раздел I „Обща финансова рамка на 
паричните средства“ да започне с буква „А“ – „Очаквани 
приходи“.  

В края на бюджета да бъде записано като забележка 
„безлихвени заеми се отпускат при необходимост и искане от 
колегиите, по решение на ВАдвС“. 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №161 
За частично преразпределение на приходите от нестопанска 

дейност (към всяка от колегиите в размер на 10% от събраните 
месечни вноски на адвокатите, дължими за Висшия адвокатски 
съвет) за покриване частично на разходите за извършване на 
вписванията, контрол по вписванията, отразяване на решенията 
на дисциплинарните съдилища и други нормативно определени 
дейности. 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №162 
Подпомага участието на Студентския национален отбор от 

УНСС в състав АН. В., Е. К. и Н. Б., заедно с треньорите М. Б. и 
П. С., за участие в Международното състезание по правата на 
човека, което ще се проведе през м. март 2022 г., в Атина, Гърция; 
Вроцлав, Полша; Киев, Украйна, със сумата от 1340 евро, от които 
540 евро да бъдат изплатени веднага, а 800 евро – при условие, че 
отборът се класира за участие в следващия кръг. Сумата се 
предоставя единствено за плащане такса „регистрация“ на отбора. 

 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №167 

Формира комисия в състав Албена Пискова, Атанас Стоянов 
и Златимир Жечев, която да подготви предложението за 
текстовете за допълнение на  Наредба №2  от 29 октомври 2004 г. 
за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши 
адвокати. 
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* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №168 
Насрочва извънредно заседание на Висшия адвокатски 

съвет, което да се проведе на 9.12.2021 г. от 10,00 часа.  
 

………. 

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, закривам 
заседанието.  

Благодаря Ви за участието! 
 

(19,41 часа) 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 
 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
    ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ /п/ 
 
    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
    ВАЛЯ ГИГОВА /п/ 
 
 

Изготвил протокола: /п/ 
       (Е. Бончевска)  
 
Забележка: Непубликуваните решения се отнасят до 

дисциплинарни и индивидуални преписки! 
 


