ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№8
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Четвъртък, 16 декември 2021 г.
(Ул. Калоян №1а, присъствено и дистанционно)
София
(10,06 часа)
1.
Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС
2.
Ина Лулчева, зам.-председател, (10,30 ч., дистанционно)
3.
Ели Христова, главен секретар на ВАдвС
4.
Красимир Краев, зам.-главен секретар, (дистанционно,
следобед отсъства)
5.
Албена Пискова
6.
Ангел Калайджиев
7.
Димитър Вълчев, (10,15 ч., дистанционно)
8.
Златимир Жечев, (дистанционно)
9.
Катерина Михайловска, (дистанционно)
10. Красимира Иванова
11. Нина Седефова
12. Ценимир Братоев
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет
Димитринка Герганова, член на Висшия контролен съвет
Резервни членове:
1. Александър Кашъмов, (10,30 ч., дистанционно)
2. Атанас Стоянов
3. Йордан Йорданов, (дистанционно)
4. Красимир Недев, медиен консултант, (дистанционно и
присъствено)
5. Мария Ганева
6. Петър Славов, (дистанционно, следобед присъствено)
7. Стефан Гугушев, (дистанционно)
8. Стефка Въжарова, (дистанционно)
Председатели на колегии на ротационен принцип:
Жулиета Калчева, председател на АК – Монтана
Петър Танаицов, председател на АК – Враца, (в 10,10 ч.)
Отсъстват:
Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС /поради болест/
Асен Георгиев
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Бойко Ботев
Иван Чолаков
Стефан Левашки
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд
Жана Кисьова, зам.-председател на Софийската адвокатска
колегия.
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. Обсъждане и приемане на бюджета на ВАдвС
Докладва: Главният секретар на ВАдвС
3. Други финансови въпроси:
3.1. Информация за финансовите разходи на ВАдвС, направени
след 20.11.2021 г.
3.2. Информация за събираемостта на месечните вноски към
бюджета на
ВАдвС.
3.3. Други текущи финансови въпроси /социални помощи и др./
Докладва: Главният секретар на ВАдвС
4. Актуална информация за дигитализацията.
4.1. Информация относно постъпили оферти по публичните обяви.
4.2. Информация от проведените до момента обучения за работа с
ЕАР.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС
5. Правни въпроси.
Докладва: Председателят на ВАдвС
6. Дисциплинарни и други индивидуални преписки
Докладва: Заместник-председателят на
ВАдвС адв. Ина Лулчева
7. Организационни въпроси за провеждането на Общите събрания
на адвокатските колегии и Общото събрание на адвокатите от страната.
7.1. Обсъждане на примерни книжа за изборите на органи на
адвокатските колегии.
Докладват: Председателят на ВАдвС и
Главният секретар
8.
Разни.
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ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, добър ден! Откривам
заседанието на Висшия адвокатски съвет. Имаме кворум, точно 10 човека
присъстват и можем да проведем заседанието.
………
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №200
Командирова двама представители в Истанбул, Турция, за
датите 5, 6 и 7 януари 2022 г., които да присъстват на публичния
процес срещу адвокатите от Progressive lawers association и Peoples
Low offices като наблюдатели от Висшия адвокатски съвет – част от
групата на CCBE.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №201
Приема предложението на съвета за бюджета за 2022 г. вх.
№3315/13.12.2021 г. в Раздел II „Разходна част“ т. 9 да придобие
следната формулировка „Възнаграждения за членове на съвета за
допълнително възложени дейности“. Номерацията на точките да се
измести надолу.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 1 "против" и без
"въздържали се" прие
Решение №202
Приема бюджета на Висшия адвокатски съвет за 2022 г.,
съобразно предложението на главния секретар вх.№3315/13.12.2021 г.,
със сумите, посочени във вариант 2.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №203
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 лв. в
периода 20.11.–13.12.2021 г., съгласно Финансовия доклад вх.
№3339/2021 г. на главния секретар.
***
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Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №204
Отпуска
дарение
на
благотворителната
инициатива
„Българската Коледа”, 19-о издание, 2021 – 2022 г. в размер на 5000
лв.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №205
Изменя Решение №1340/10.07.2015 г. в следния смисъл:
„Във връзка с приложените промени в тарифи от страна на
търговските банки за такса „преводи“ и такса за съхранение на
паричните средства над определен лимит на годишна база по
разплащателни депозитни сметки да се извърши преразпределение на
средствата от една банка в друга с цел избягване плащането на
допълнителни такси за съхранение на паричните средства.“
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №208
Одобрява направените разходи за възнаграждение на главния
секретар и заместник-главния секретар в периода 6.08.-16.12.2021 г.
така, както са направени, справка вх. №3332/2021 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №209
Отклонява искането на Л. Л., вх. №3325/13.12.2021 г., за
сезиране на Конституционния съд на Република България за
противоконституционност на чл. 14, ал. 7 от ЗВСГЗГФ.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №218
Възлага на главния секретар да изпрати методическите
указания за изборите на органи на адвокатските колегии и за избори
на делегати на общото събрание на адвокатите от страната с
направената корекция и в двете методики да отпадне текстът за ново
пълномощно за допълнителния избор.
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***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №219
„На основание чл. 122, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 111, ал. 3 и
чл. 113 от Закона за адвокатурата Висшият адвокатски съвет свиква
Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на
26 и 27 февруари 2022 г. при следния
Дневен ред:
I. Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2021 г.,
съдържащ:
1. Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2021 г.;
докладва председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло
Дерменджиев.
2. Финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2021 г.;
докладва главният секретар на Висшия адвокатски съвет Ели
Христова.
II. Доклад на Висшия контролен съвет; докладва председателят
на Висшия контролен съвет Валентин Бенатов.
III. Отчет на Висшия дисциплинарен съд; докладва
председателят на Висшия дисциплинарен съд Илонка ИванчеваРайчинова.
IV. Изказвания и обсъждания на докладите и отчетите.
Приемане на решение.
V. Обсъждания, становища, предложения относно работата на
адвокатите и дейността на адвокатурата.
Откриването на събранието ще бъде на 26 февруари 2022 г.,
събота от 8,30 часа при спадащ кворум, по чл. 111, ал. 3, изречение
второ от Закона за адвокатурата – в 9,30 часа в гр. София, хотел
Балкан (бивш Шератон).
На основание чл. 111, ал. 1 от Закона за адвокатурата да се
изпрати писмена покана до всички адвокатски колегии най-късно до
15.01.2022 г., в която да се посочи дневният ред, датата, часът и
мястото на събранието.
В поканата да се напомни и нормата на представителство
съгласно чл. 112, ал. 2 и ал. 3 от Закона за адвокатурата, както и за
възможността за участие по право по чл. 112, ал. 4 от Закона за
адвокатурата. в поканата да се напомни задължението на
адвокатските съвети да уведомят избраните на общите събрания на
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адвокатските колегии делегати за свикването на Общото събрание на
адвокатите от страната.
В поканата да се определи подходящ работен срок, в който
адвокатските съвети да изпратят заверени от тях списъци на
избраните на Общото събрания на колегиите делегати, както и списък
на участниците по право на съответната адвокатска колегия, ако те
не са избрани за делегати.“
***
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 2-ма "против" и без
"въздържали се" прие
Решение №220
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да
сключи договор със строителна фирма „Веспа 2020“ ЕИК: 206749930,
за изработване и изпълнение на ремонт на заседателната зала по
оферта, която е предоставена, с изискване договорът да бъде изготвен
от Висшия адвокатски съвет, на стойност не по-висока от 37 000 лв.,
и в този вид единствено да бъде подписан от изпълнителя.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие
Решение №221
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да
покани
представителите
на
Висшия
адвокатски
съвет
в
Националното бюро за правна помощ – адвокат Милен Ралчев,
адвокат Никола Рангелов и адвокат Златина Георгиева, в заседанието
на Висшия адвокатски съвет на 13.01.2022 г., същите да споделят
информация на какъв етап е работата по приемане на указания
„Методика за оценка на работата на адвокатите, предоставящи
правна помощ и определяне на възнаграждение“, колко адвокатски
съвети от адвокатските колегии от страната участват в работната
група, има ли постъпили писмени становища до адвокатските съвети
на адвокатските колегии в процеса за коментари и изработка на
проекта на документа, и ако има такива, да ни ги предоставят да се
запознаем.
***
………
ПРЕДС.
ИВАЙЛО
ДЕРМЕНДЖИЕВ:
Колеги,
закривам
заседанието. Каня Ви всичките, целия Висш съвет, в училището да се
почерпим за края на тази година.
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Колеги, всичко хубаво, весели празници!
(16,06 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!
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