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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№7 

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Четвъртък,  9 декември 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, (в 10,17 ч.)  
4. Ели Христова, главен секретар на ВАдвС 
5. Красимир Краев, зам.-главен секретар на ВАдвС 
6. Албена Пискова 
7. Ангел Калайджиев 
8. Асен Георгиев, (дистанционно) 
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 
Димитринка Герганова, член на Висшия контролен съвет 
Резервни членове: 
1. Александър Кашъмов, (дистанционно)  
2. Атанас Стоянов  
3. Йордан Йорданов 
4. Красимир Недев, медиен консултант, (дистанционно)  
5. Мария Ганева , (дистанционно) 
6. Петър Славов 
7. Стефан Гугушев  
8. Стефка Въжарова, (дистанционно) 
9. 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) 
Жулиета Калчева, председател на АК – Монтана 
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Отсъстват: 
Бойко Ботев  
Иван Чолаков  
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд 
Жана Кисьова, зам.-председател на Софийския адвокатски 

съвет. 
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. Правни въпроси. 

Докладват: Председателят на ВАдвС и 
          Зам.-председателят на ВАдвС  
          адв. Валя Гигова 
3. Дисциплинарни и други индивидуални преписки. 

Докладва: Зам.-председателят на ВАдвС 
     Ина Лулчева 
4. Подготвителни въпроси за приемане на бюджета на ВАдвС за 

2022 г.  
4.1. Информация за възможностите за опазване и оптимизация на 

имуществото. 
4.2. Информация за застрахователни договори, сключени от 

адвокатските колегии при общи условия. 
  Докладват: Председателят на ВАдвС и 
              адв. Красимира Иванова  
5. Организационни въпроси за работата на ВАдвС през 2022 г. 
5.1. Достъп до информация на членовете на ВАдвС – предприети 

мерки за подобряването му. 
5.2. Определяне на датите за заседанията на ВАдвС през 2022 г. 
5.3. Определяне на председателите на адвокатските колегии за 

участие на ротационен принцип в заседанията на ВАдвС през 2022 г. 
  Докладва: Главният секретар на ВАдвС  
6. Обсъждане на учебен план и програма за дейността на 

Фондация „Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев". 
  Докладва: Зам.-председателят  
     адв. Валя Гигова  
7. Разни. 
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ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, имаме кворум, 
откривам извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет. 
Започваме с т. 1 от дневния ред. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №169 
По повод постъпилото искане вх. №52-641/2021 г. от 

Върховния касационен съд да бъде посочено като противоречиво 
решаване разпоредбата на чл. 115, ал. 1, буква „Ж“ в  рамките на 
изпълнителния процес по отношение на висящите дела към 
момента на влизане в сила на Тълкувателно решение №2/2015 г. 

Възлага на адвокат Валя Гигова, зам.-председател на 
Висшия адвокатски съвет, да изготви конкретния текст, който да 
бъде депозиран в Деловодството на Върховния касационен съд. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 "за"  единодушно прие 
Решение №170 

Отклонява искането за атакуване като 
противоконституционно на „Преходни и заключителни 
разпоредби“ на Закона да устройство и застрояване (ЗУТ) на 
Столична община, постъпило с вх. №2371/2021 г. във ВАдвС. 

Възлага на Румен Ненков и Симона Велева – правни 
експерти към Висшия адвокатски съвет, да проучат разпоредбите 
на ЗУТ относно тяхната противоконституционност, които касаят 
съотношението между подробните и общите устройствени 
планове. 

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

Решение №171 
Отклонява искането на адвокат М. С. за сезиране на 

Конституционния съд за противоконституционност, постъпило с 
вх. №2419/2021 г. във Висшия адвокатски съвет.  

 
* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и 
4-ма "въздържали се" прие 

Решение №172 
 Отклонява искането за противоконституционност в 

разпоредбата на чл. 78, ал. 10 от ГПК, която гласи: „На трето 
лице – помагач, не се присъждат разноски.“, постъпило с вх. 
№2554/27.09.2021 г. във Висшия адвокатски съвет. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 173 

Отклонява искането на г-н А. Д., постъпило с вх. 
№2859/2021 г. във Висшия адвокатски съвет, поради липса на 
правомощия. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №174 

Отклонява искането за тълкуване вх. №2982/2021 г. на 
разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Наредба №1, тъй като разпоредбата 
на чл. 7, ал. 3 от Наредба №1 е ясна. 

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

Решение №175 
Отклонява искането за противоконституционност, 

постъпило с вх. №2973/10.11.2021 г., копие от жалба на група 
собственици, представлявани от Х. Х., адресирана до 
Министерския съвет. Проблемът с инвестиционните намерения 
на собствениците може да бъде решен всеобхватно чрез 
съвкупност от законодателни и административни решения, 
насочени към възможно най-бързото приемане на общи 
устройствени планове, обхващащи цялото Черноморско 
крайбрежие. 

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

Решение №176 
Отклонява искането за противоконституционност на 

разпоредбата на чл. 200, ал. 2 от НПК, постъпило с вх. 
№3009/12.11.2021 г. във Висшия адвокатски съвет. Намира, че 
липсва основание за искане на противоконституционност.  
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* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и 3-

ма "въздържали се"   прие  
Решение №182 

Възлага на адвокат В. Г. да извършва дейностите по 
изготвяне на проект за нов Закон за адвокатурата и свързаните 
със Закона за адвокатурата актове, да осъществява цялостна 
координация на дейностите по осъществяване на електронното 
правосъдие и електронните адвокатски регистри.  

Определя на адвокат В. Г. за извършваната от нея дейност 
възнаграждение в размер на 2500 лева месечно за 2022 година. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 5 гласа "за", без "против" и 6 

"въздържали се"   прие 
Решение №183 

Не приема предложения проект за решение, който гласи: 
„Възлага на адвокат К. К. да извършва дейностите, необходими 
за оптималното функциониране на сайта на Висшия адвокатски 
съвет и по-специално организиране на достъпа на правоимащите 
лица до закритата секция, електронните разплащания и 
въвеждането на новите функционалности, предвидени според 
програмата на съвета за 2022 т. 

За тази дейност на адвокат К. К. се определя 
възнаграждение в размер на 2000 лева месечно. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет без гласове "за", 10 "против" и 

1 "въздържал се" прие 
Решение №184 

Не приема на главния секретар да бъде определено 
възнаграждение в размер на 4000 лв. месечно за 2022 г. 

 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и 3-

ма "въздържали се"   прие 
Решение №185 

Определя месечно възнаграждение в размер на 5000 лева на 
главния секретар за 2022 г., съобразно Решение №24/21.04.2017 г. 
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* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие  

Решение №186 
На основание чл. 122, ал. 1, т. 13 от Закона за адвокатурата 

Висшият адвокатски съвет извършва промяна в щата на 
служителите за 2022 г. като длъжността по Раздел II Приложни 
специалисти, т. 6 от щата – специалист, сътрудник по 
дисциплинарната и контролната дейност, преводач от западен 
език, с код № 33433008, да се трансформира в длъжност в Раздел 
I Аналитични специалисти с наименование „експерт-специалист 
завеждащ служба на Висшия дисциплинарен съд и сътрудник на 
Висшия контролен съвет“ с код по националната класификация 
на професиите и длъжностите № 24226056. Да се изготви нова 
длъжностна характеристика съобразно промяната. На служителя 
М. М. да се предложи сключване на допълнително споразумение 
към трудовия договор за заемане на новата длъжност. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №187 
Възлага на адвокат Валя Гигова да изготви писмо-отговор 

до всички сдружения на колеги адвокати, във връзка с 
постъпилите въпроси относно организацията на работата по 
Закона за адвокатурата.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №188 
Определя на основание чл. 120, ал. 1 от Закона за 

адвокатурата заседанията на Висшия адвокатски съвет през 2022 
г. да се проведат, както следва: 

13.01.2022 г., четвъртък, от 10,00 ч. – извънредно заседание; 
26.01.2022 г., сряда, от 10,00 ч. – редовно заседание; 
17.02.2022 г., четвъртък, от 10,00 ч. – извънредно заседание; 
25.02.2022 г., петък, от 10,00 ч. – редовно заседание; 
17.03.2022 г., четвъртък, от 10,00 ч. – редовно заседание; 
14.04.2022 г., четвъртък, от 10,00 ч. – редовно заседание; 
19.05.2022 г., четвъртък, от 10,00 ч. – редовно заседание; 
03.06.2022 г., петък, от 10,00 ч. – редовно заседание; 
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16.06.2022 г., четвъртък,  от 10,00 ч. – извънредно заседание; 
07.07.2022 г., четвъртък, от 10,00 ч. – редовно заседание; 
14.09.2022 г., сряда, от 10,00 ч. – редовно заседание; 
06.10.2022 г., четвъртък, от 10,00 ч. – редовно заседание; 
03.11.2022 г., четвъртък, от 10,00 ч. – редовно заседание; 
17.11.2022 г., сряда, от 10,00 ч. – извънредно заседание; 
08.12.2022 г., четвъртък, от 10,00 ч. – редовно заседание. 
 

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

Решение №189 
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 
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.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №190 
Адвокат Катерина Михайловска да бъде включена в 

състава на работната група но изработване на проектозакона за 
адвокатурата. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №191 
Определя на основание чл. 120, ал. 3 от Закона за 

адвокатурата участниците на ротационен принцип в заседанията 
на Висшия адвокатски съвет, както следва: 

За периода 01.01.-31.03.2022 г. – председателите на 
адвокатските колегии Велико Търново, Кюстендил, Кърджали 
Ловеч, Перник, Русе и София. 
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За периода 01.04-30.06.2022 г. – председателите на 
адвокатските колегии Благоевград, Добрич, Плевен, Пазарджик, 
Сливен, Силистра, Стара Загора. 

За периода 01.07.-30.09.2022 г. – председателите на 
адвокатските колегии Варна, Видин, Габрово, Разград, Смолян, 
Търговище. 

За периода 01.10.-31.12.2022 г. – председателите на 
адвокатските колегии Бургас, Враца, Монтана, Пловдив, 
Хасково, Шумен, Ямбол. 

Графикът да се изпрати на председателите на адвокатските 
колегии в страната. 

 
* * * 

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

1 "въздържал се" прие 
Решение №192 

На основание чл. 9, буква „Б“, ал. 2 от Наредба №4 на 
Висшия адвокатски съвет одобрява учебния план и програма за 
дейността и развитието на Центъра за обучение на адвокати 
"Кръстю Цончев" за 2022 г., ведно с предложенията, направени 
от колегата Йордан Йорданов да се допълни към основния акцент 
и Международния пакт за граждански и политически права.  
Отпадат обученията от съдии от Специализирания наказателен 
съд.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №193 
Приема принципно постъпилата оферта вх. 

№3239/3.12.2021 от "Банчев-Колев" ЕООД, като във връзка с 
детайлизацията ще поиска среща заедно с тях в "Информационно 
обслужване". 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №194 
Във връзка със свързването на Единния адвокатски 

регистър  с ЕПЕП да се изпрати писмо до Висшия съдебен съвет, 
с което бъде поискана среща преди изготвяне на функционалното 
задание.  
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* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №195 
Принципно одобрява да бъде извършен ремонт на 

заседателната зала на Висшия адвокатски съвет на ул. Калоян 
№1-а. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №196 
Принципно одобрява заседателната зала да бъде 

оборудвана с нова озвучителна и видеотехника във връзка с 
провеждане на заседанията на Висшия адвокатски съвет 
присъствено и чрез конферентна връзка. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение №197 
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да 

сключи допълнително споразумение към Договора за ко-локация 
от 30.06.2021 г. по направеното предложение на "Нетпойнт 
сървисис" ООД с отбелязване в чл. 1, ал. 2 вместо „или“ съюзът 
да стане „и“ и да се добави задължение на доставчика на услугата 
да ни предоставя доказателства за коефициента на корекция на 
компонентата, предоставена от data центъра. 

 
 

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

Решение №198 
До приемане на изменение на НАРЕДБА № 3 от 20.11.2020 

г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на 
адвокатските колегии и единните адвокатски регистри и 
изграждане в регистъра на съответна пътека за отбелязване на 
информация за адвокатските карти, подлежащите на 
унищожаване карти, независимо от основанието за това, се 
унищожават физически от служител на адвокатския съвет, за 
което се съставя протокол, съхраняван в адвокатския съвет. 
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Унищожаването на картите се извършва чрез машина за 
унищожаване на документи (шредер или ножица). 

Информация за номерата на унищожените и 
новоиздадените адвокатски карти, както и номерата на картите, 
за които са налице условия за обявяването им за невалидни, се 
съобщава на ВАдвС. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение №199 
На председателите на адвокатските колегии, които 

участват присъствено в заседанията на Висшия адвокатски 
съвет, да бъдат изплащани заседателни възнаграждения в същия 
размер както на членовете на Висшия адвокатски съвет, считано 
от 1.12.2021 г. 

Колеги, закривам днешното заседание. 
 

(19,02 часа) 
 

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

(Е. Бончевска)  
 
Забележка: Непубликуваните решения се отнасят до 

дисциплинарни и индивидуални преписки! 
 

 


