ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№9
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Четвъртък, 13 януари 2022 г.
(Ул. Калоян №1а, присъствено и дистанционно)
София
(10,03 часа)
1.
Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС
2.
Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС, (в 10,20 ч.)
3.
Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС, (в11,18 ч.)
4.
Ели Христова, главен секретар на ВАдвС
5.
Красимир Краев, зам.-главен секретар на ВАдвС, (дистанционно,
от 18,00 ч. присъствено)
6.
Албена Пискова
7.
Ангел Калайджиев, (до 18,30 ч.)
8.
Асен Георгиев
9.
Златимир Жечев
10. Катерина Михайловска
11. Красимира Иванова, (в 10,08 ч.)
12. Нина Седефова, (до 18,55 ч.)
13. Ценимир Братоев, (дистанционно)
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет
Димитринка Герганова, член ва Висшия контролен съвет
Жана Кисьова, зам.-председател на Софийския адвокатски съвет,
(дистанционно в 10,10 ч.)
Резервни членове:
1. Александър Кашъмов, (дистанционно)
2. Атанас Стоянов
4. Йордан Йорданов, (дистанционно)
5.Красимир Недев, медиен консултант, (дистанционно)
6. Мария Ганева, (дистанционно)
7. Петър Славов, (дистанционно)
8. Стефан Гугушев, (дистанционно)
9. Стефка Въжарова, (дистанционно)
Председатели на колегии на ротационен принцип:
Даниела Минева – председател на АК – Велико Търново, (дистанционно)
Стефан Марчев – председател на Софийската адвокатска колегия,
(дистанционно в 10,14 ч.)
Отсъстват:
Бойко Ботев
Димитър Вълчев
Иван Чолаков
Стефан Левашки
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд, (в
чужбина).
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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. Финансови въпроси:
2.1. Годишен отчет по бюджета за 2021 г.
2.2. Информация за събираемостта на месечните вноски към бюджета на
ВАдвС за 2021 г.
2.3. Информация за извършената инвентаризация на пасивите и активите
на ВАдвС.
2.4. Доклад за извършената финансова ревизия за периода 01.01.-5.08.2021
г. и 06.08.-31.12.2021 г.
2.5. Обсъждане на правилник за счетоводния документооборот във ВАдвС.
2.6. Текущи финансови въпроси /извършени разходи от 13.12.2021 г. до
31.12.2021 г. и от 01.01.2022 г., социални помощи и други/.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС
2.7. Актуална информация относно груповата застраховка „Професионална
отговорност“ на адвоката.
Докладват: Председателят на ВАдвС и
адв. Красимира Иванова
3. Доклад относно постъпили жалби срещу решения във връзка с изборите
в адвокатските колегии.
Докладва: Председателят на ВАдвС и
адв. Стефка Въжарова
4. Организационни въпроси за провеждането на общите събрания на
адвокатските колегии и Общото събрание на адвокатите в страната.
Докладва: Председателят на ВАдвС и
Главният секретар
5. Актуална информация по въпросите за електронното правосъдие и
ЕАР – резултати от публичните оферти за предоставяне на услугата
„управление на проекти“.
Докладва: Адв. Асен Георгиев,
председател на Комисията
6. Обсъждане на проекта за критерии и оценка на работата на адвокатите,
вписани в регистъра на НБПП, по определено дело.
Докладват: Адв. Милен Ралчев,
адв. Златина Георгиева,
адв. Никола Рангелов.
7. Правни въпроси.
Докладват: Председателят на ВАдвС и
Зам.-председателят на ВАдвС
адв. Валя Гигова.
8. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.
Докладва: Зам.-председателят на ВАдвС
Адв. Ина Лулчева
9. Разни:
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9.1. Избор за член на Управителния съвет и на председател на Фондация
„Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"“.
9.2. Обсъждане на проектобюджета на Фондация „Център за обучение на
адвокати "Кръстю Цончев"“.
Докладва: Зам.-председателят на ВАдвС
адв. Валя Гигова
9.3. Отчет за текущото състояние на подготовката за провеждането на
международните форуми в гр. София, м. юни 2022 г.
Докладват: Председателят на ВАдвС и
Главният секретар
9.4. Други въпроси.
Точка 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.
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, добър ден! Първо, да Ви
пожелая Честита Нова Година! Празниците са били весели, надявам се, и да ни
е здрава Новата година! Да сме живи и здрави!
Колеги, и към Вас също е пожеланието (дистанционния блок).
Откривам извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет на 13
януари 2022 г. Имаме кворум 11 човека, достатъчен, за да започнем работа днес.
Обадиха се, че ще закъснеят колегите Гигова и Лулчева.
……….
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №222
Приема Отчета по бюджета на Висшия адвокатски съвет за 2021 г.,
вх. №61/10.01.2022 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №223
Бракува активите на Висшия адвокатски съвет, които са излезли от
употреба, съгласно Протокол вх. №48/7.01.2022 г. на Комисията по
инвентаризацията.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №224
Одобрява извършените разходи в периода 13.12.-31.12.2021 г. на
стойност над 3000 лв. по т. I.1. от Финансовия доклад на главния секретар
вх. №60/10.01.2022 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №225
Одобрява извършените разходи по Раздел I. 3. в периода от 1.01. до
10.01.2022 г. на стойност над 3000 лв. съгласно Финансовия доклад на
главния секретар вх. №60/10.01.2022 г.
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***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №237
Отменя свое Решение №150 по Протокол №6 от 25.11.2021 г., поради
постъпила жалба по Определението на АССГ и образувано производство
във Върховния административен съд.
***
Висшият адвокатски съвет 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №238
Отписва задълженията за минали години на адвокатските колегии
Монтана, Плевен Стара Загора и Хасково, съобразно доклада от главния
счетоводител вх. №89/12.01.2022 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №239
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло
Дерменджиев да сключи договор за застраховка по риска „Професионална
отговорност“ за всички адвокати в страната със ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ЕДНОЛИЧНО
АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО
„БУЛСТРАД
ВИЕНАИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД (ЗЕАД БУЛСТРАД ВИГ ЕАД), съгласно
оферта с приложени Общи условия, разгледани на заседанието на ВАдвС
на 09.12.2021 г. и при условията, съдържащи се в документ с вх.
22/05.01.2022 г. и №87/12.01.2022 г.:
1.
Срок на полицата: 1 (една) година, считано от 23.01.2022 г.
2.
Застрахователен лимит – 20 000 (двадесет хиляди) лева за едно
събитие и в агрегат.
3.
Застрахователна премия за всеки отделен застрахован: 9,80 лв.
плюс 0,20 лв. данък – общо сумата 10 (десет) лева.
4.
При сключване на полицата ВАдвС заплаща сумата 50 000
(петдесет хиляди) лева като минимална и депозитна премия.
5.
За всички адвокати, включили се към полицата преди 1.03.2022
г. срокът за действие на застраховката ще бъде с начална дата 23.01.2022
г., като „ЗЕАД БУЛСТРАД ВИГ“ ЕАД ще носи риск до 1.03.2022 г. без
изготвен списък на присъединените адвокати.
6.
За присъединилите се след 1.03.2022 г. полицата ще действа,
считано от датата на подаване на заявление до 22.01.2023 г. с премия в
размер на 10 (десет) лева.
7.
След достигане на брой от 5000 (пет хиляди) застраховани
адвокати ще се издават съответни анекси за допълнително присъединилите
се адвокати, при заплащане на съответната за всеки премия от по 10 (десет)
лева. Срокът на полицата за всеки присъединил се адвокат ще е с начална
дата – датата на подаване на заявление за включване до датата на
основната полица – 23.01.2023 г.
8.
Офертата, предоставена от ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП“ е определена за застраховани до 10 000 (десет хиляди)
адвокати. В случай, че не бъде достигнат брой от 5000 (пет хиляди)
застраховани адвокати, за което ще бъде заплатена минималната и
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депозитна премия от 50 000 лева, неоползотворената част от заплатената
сума от 50 000 лева не подлежи на връщане.
9.
Всеки застрахован адвокат ще може самостоятелно да договори
по-висок лимит при постигнатите изключително преференциални условия,
като за целта ще се издават индивидуални анекси от Брокера и той ще
администрира издаването, подписването и заплащането на допълнителната
премия, посочена в таблицата, както следва:
Доброволни лимити на отговорност и премии за доплащане за адвокатите от
страната – членове адвокатските колегии към ВАС, съгласно сключен
застрахователен договор в ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

30000.00 лв.

Лимит на
отговорност за
всички събития
в агрегат през
срока на
застраховката за
едно лице (в
лева)
30000.00 лв.

40000.00 лв.

Лимит на
отговорност
за едно
събитие за
едно лице (в
лева)

Застраховател
на премия за
едно лице (в
лева)

Основна
премия за
сметка на
ВАдвС (в
лева)

Доплащане
от
застрахован
ия (в лева)

19.63 лв.

10.00

9.63 лв.

40000.00 лв.

23.71 лв.

10.00

13.71 лв.

30000.00 лв.

60000.00 лв.

25.23 лв.

10.00

15.23 лв.

50000.00 лв.

50000.00 лв.

29.23 лв.

10.00

19.23 лв.

50000.00 лв.

100000.00 лв.

50.23 лв.

10.00

40.23 лв.

100000.00 лв.

200000.00 лв.

88.99 лв.

10.00

78.99 лв.

150000.00 лв.

300000.00 лв.

109.39 лв.

10.00

99.39 лв.

300000.00 лв.

600000.00 лв.

153.45 лв.

10.00

143.45 лв.

* На посочените премии е начислен 2% данък, съгл. ЗДЗП
Предварително съгласуване със Застрахователя и индивидуално определяне на
застрахователната премия за лимити на отговорност по-високи от тези, посочени
в таблицата.

10. Полицата ще се администрира от „Застрахователен Брокер Би
Ай GDPR Къмпани“ ООД (Брокера), съгласно договореност между него и
застрахователната компания.
11. Включването към застрахователната полица ще става чрез
подаване на заявление по образец към колегията, в която членува
съответният адвокат. Заявленията ще трябва да бъдат съхранявани от
всяка от колегиите за срок от 5 години.
12. След предоставяне на списъците на застрахованите от всяка от
колегиите в срок, упоменат от застрахователния договор, всяка колегия в
срок до 7 (седем) работни дни, ще получи файл с издадените сертификати
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на включилите се в полицата, които ще бъдат отпечатвани и предавани на
всеки застрахован. При осигуряване на нормативна и техническа
възможност сертификатите ще бъдат качвани във водените от
адвокатските колегии регистри по партидата на всеки застрахован
адвокат, без да е необходимо отпечатване и раздаване.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 1
"въздържал се" прие
Решение №240
Уважава жалба вх. №15/05.01.2022 г. на адвокат Светослав Цветанов
Славчев от АК – Видин против Решение №1/31.12.2021 г. на Избирателната
комисия към Адвокатска колегия – Видин в частта по допускане
кандидатурата на адвокат Соня Иванова Иванова за участие в изборите за
органи на Адвокатска колегия – Видин за длъжността председател на
Съвета на АК – Видин и отменя решението на Избирателната комисия в
тази му част.
На основание чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата, решението е
окончателно и не подлежи на обжалване.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 1
"въздържал се" прие
Решение №241
Уважава жалба вх. №16/05.01.2022 г. на адвокат Светослав
Цветанов Славчев от АК – Видин против Решение №1/31.12.2021 г. на
Избирателната комисия към Адвокатска колегия – Видин в частта по
допускане кандидатурата на адвокат Кирил Атанасов Груев за участие в
изборите за органи на Адвокатска колегия – Видин за длъжността член на
Съвета на АК – Видин и отменя решението на Избирателната комисия в
тази му част.
На основание чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата, решението е
окончателно и не подлежи на обжалване.
***

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 1 "против" и 2-ма
въздържали се прие
Решение №242
Приема доклада на председателя на Комисията по въпросите на
електронното правосъдие и електронните адвокатски регистри адвокат
Асен Георгиев вх. №72/10.01.2022 г., с направените изменения:
1. В т. 8.2. отпада предложението за „БИСОФТ“ ЕООД.
2. В т. 8.4. – възлага на зам.-председателя на Висшия адвокатски
съвет Валя Гигова и председателя на комисията Асен Георгиев да проведат
срещи за уточняване на параметри с представители на класирания на
първо място участник LEX.BG в конкурса „Управление на проекти (Project
Management)“.
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***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 1 "против" и 1
"въздържал се" прие
Решение №243
Отклонява предложението за внасяне на искане за установяване на
противоконституционност на чл. 269 от ГПК от адвокат А. П., вх.
№3127/25.11.2021 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №244
Възлага на адвокат Ивайло Дерменджиев – председател на Висшия
адвокатски съвет, като вземе предвид изложеното в Доклад вх.
№64/10.01.2022 г. на адв. Ангел Калайджиев – председател на Комисията за
взаимодействие на ВАдвС с доброволни организации и сдружения на
адвокати, съгласно проект на писмо вх. №65/10.01.2022 г., да изготви и
изпрати писмо до министъра на иновациите и растежа г-н Даниел Лорер, с
което да направи искане българските дружества и съдружия на адвокати
да бъдат включени в Програма „Конкурентоспособност и иновации в
предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП), както и да направи искане за
провеждане на среща по поставения въпрос.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 1 "против" и 1 "въздържал
се" прие
Решение №254
Избира за член на Управителния съвет на Фондация „Център за
обучение на адвокати "Кръстю Цончев" адвокат Ралица Босилкова
Негенцова.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение № 255
Избира за председател на Управителния съвет на Фондация „Център
за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" доц. д-р Боряна Богданова
Мусева.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и 2-ма
"въздържали се" прие
Решение №256
Ангажира Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за
провеждане на Конгрес на FBE – Федерацията на европейските адвокатури,
който ще се проведе в София, м. 06.2022 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №257
Приема бюджета на Управителния съвет Фондация „Център за
обучение на адвокати "Кръстю Цончев" за 2022 г. (вх. № 17/05.01.2022 г.)
***
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Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №258
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да сключи
договор с „ВЕСПА 2020“ по проекта вх. №46/7.01.2022 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №259
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да сключи
договор с ЕЛВИН 10 ЕООД, съобразно докладната записка от Елисавета
Бончевска вх. №36/6.01.2022 г., считано от 1.01.2022 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и без
"въздържали се" прие
Решение №260
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да сключи
договор за абонаментно поддържане на компютърна техника с ЕТ
„Камерон“ – Валери Томов, със срок на действие от 1.01.2022 г. до
30.06.2022 г. при цена и условия както са посочени в оферта вх.
№3415/31.12.2021 г.
……….
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, закривам заседанието.
Благодаря за участието. До 26.01.
(19,25 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ /п/
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ИНА ЛУЛЧЕВА /п/

Изготвил протокола: /п/
(Е. Бончевска)

Забележка: Непубликуваните решения
дисциплинарни и индивидуални преписки!

се

отнасят

до
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