
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№10 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Сряда,  26 януари 2022 г. 
(Ул. Калоян №1а, присъствено и дистанционно) 

София 
(10,05 часа) 

 
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, (в 10,07 

ч. дистанционно) 
6. Албена Пискова 
7. Ангел Калайджиев 
8. Асен Георгиев (от 11,40 часа) 
9. Димитър Вълчев, (дистанционно от 10,09 ч.) 
10. Златимир Жечев (дистанционно) 
11. Катерина Михайловска, (в 10,35 часа) 
12. Красимира Иванова  
13. Нина Седефова 
14. Ценимир Братоев  
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет, 

(дистанционно, следобед присъствено) 
Димитринка Герганова, член на Висшия контролен съвет, (до 

18,00 ч.) 
 
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд, 

(дистанционно) 
Резервни членове: 
1. Александър Кашъмов, (дистанционно) 
2. Атанас Стоянов  
3. Иван Чолаков  
4. Йордан Йорданов, (дистанционно) 
5. Красимир Недев, медиен консултант, (дистанционно) 
6. Мария Ганева, (дистанционно) 
7. Петър Славов 
9. Стефка Въжарова, (дистанционно) 



Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Христо Караманолов – председател на АК – Кърджали  
Стефан Марчев – председател на АК – София, (дистанционно, в 

10,45 часа) 
Даниела Минева – председател на АК – Велико Търново, (в 

следобедната част, дистанционно). 
Отсъстват: 
Бойко Ботев    
Стефан Гугушев  
Стефан Левашки 
Жана Кисьова 

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 
1.1. Доклад за напредъка по изпълнение на решението на 

ВАдвС за сключване на застраховка по риска „професионална 
отговорност“ за всички адвокати от страната. 

Докладва: адв. Красимира Иванова 
2. Разглеждане на жалби срещу решения на избирателни 

комисии относно избор на делегати за ОСАС 
Докладва: адв. Стефка Въжарова 

3. Финансови въпроси: 
3.1. Текущ финансов доклад. 
3.2. Приемане на Правилник за счетоводния документооборот 

във ВАдвС. 
Докладва: Главният секретар на ВАдвС 

4. Правни въпроси: 
4.1. Обсъждане на алтернативни варианти на основни 

положения, заложени в Концепцията за нов Закон за адвокатурата. 
4.2. Текущи правни въпроси. 

Докладва: Заместник-председателят на  
ВАдвС – Валя Гигова 

5. Дисциплинарни и други индивидуални преписки 
Докладва: Заместник-председателят на  
ВАдвС – Ина Лулчева   

6. Преглед на актуалното състояние на ЕАР 
Докладва: Председателят на Комисията по 
въпросите на електронното правосъдие и ЕАР 
Асен Георгиев 



7. Подготовка на Общото събрание на адвокатите от страната 
Докладват: Председателят на ВАдвС  

    и главният секретар 
8. Обсъждане на подготовката на събития от първото полугодие 

на 2022 г. съобразно Програмата за дейността на ВАдвС. 
Докладват: Председателят на ВАдвС  

    и главният секретар 
9. Обсъждане на начините на отразяване на решенията и 

дейността на ВАдвС в публичното пространство. 
   Докладва: адв. Красимир Недев 
10. Разни. 
 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, имаме кворум и 

можем да започнем днешното заседание.  
………. 
По жалба вх. №145/19.01.2022 г. 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 4 "против" и без 

"въздържал се" прие 
Решение №261 

Отменя Решение №2 на Избирателната комисия към 
адвокатската колегия – Варна за избор на делегати за Общото 
събрание на адвокатите от страната, обективирано от Протокол 
№2/14.01.2022 г. в частта, в която адвокат Митко Няголов Гроздев 
от Адвокатска колегия – Варна не е включен в списъка на 
допуснатите до избор кандидати за делегати от Адвокатска 
колегия – Варна за Общото събрание на адвокатите от страната 
през м. февруари 2022 г.  

Указва на Избирателната комисия – Варна да включи 
адвокат Митко Няголов Гроздев в списъка с делегати за Общото 
събрание на адвокатите от страната. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 4 "против" и без 
"въздържал се" прие 

Решение №262 
Отменя Решение №3 на Избирателната комисия към 

Адвокатска колегия – Варна за избор на делегати за Общото 
събрание на адвокатите от страната, обективирано от Протокол 
№2/14.01.2022 г. в частта, в която адвокат Митко Няголов Гроздев 
от Адвокатска колегия – Варна не е допуснат до избор за кандидат 



за делегат от Адвокатска колегия – Варна за Общото събрание на 
адвокатите от страната през м. февруари 2022 г.  

Указва на Избирателната комисия – Варна да включи 
адвокат Митко Няголов Гроздев в списъка с делегати за Общото 
събрание на адвокатите от страната. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

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

Решение №263 
Одобрява извършените разходи за периода 11.01-24.01.2022 

г. на стойност над 3000 лв. по т. I.1. от Финансовия доклад на 
главния секретар вх. №202/24.01.2022 г.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 3 гласа "за", 9 "против" и 1 

"въздържал се" прие 
Решение №264 

Не приема да бъде изплатено на одитора О………======= М. 
допълнително възнаграждение в размер на 1600 лв. без ДДС, 
съгласно доклада й вх. №173/21.01.2022 г. 

 
 

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

Решение №268 
Да бъде преведена сумата от 50 000 (петдесет хиляди) лева 

на ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ЕАД по полицата за 
„Професионална отговорност на адвоката“ по дебитна нота от 
21.01.2022 г. 

 
* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №269 

Насрочва извънредно заседание на Висшия адвокатски 
съвет на 3.02.2022 г., четвъртък, от 10,00 часа в сградата на ул. 
Калоян №8, ет. 4 със следния дневен ред: 

1.Правни въпроси: 



1.1. Обсъждане на алтернативни варианти на основни 
положения, заложени в Концепцията за нов Закон за 
адвокатурата.  

1.2. Текущи правни въпроси. 
Докладва: Зам.-председателят на ВАдС  
    адв. Валя Гигова 

 

 

* * * 
 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №270 

Възлага на Комисията за изготвяне на законопроект на нов 
Закон за адвокатурата да изработи продължение на текстовете за 
рекламата и посредничеството, които да бъдат разгледани и 
утвърдени на заседанието на Висшия адвокатски съвет на 
3.02.2022 г. , четвъртък. 
 

* * * 
 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №277 
Възлага на председателя и зам.-председателите на Висшия 

адвокатски съвет, съвместно с членовете на  Комисията по 
въпросите на електронното правосъдие и електронните 
адвокатски регистри, да проведат преговори с фирмата ==Lex.bg, 
при съобразяване на изложените становища и мнения в днешното 
заседание, и да  предложат проектодоговор, който да бъде 
гласуван на заседанието на Висшия адвокатски съвет на 
17.02.2022 г.  
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение №278 

Приема Годишния финансов отчет за дейността на Висшия 
адвокатски съвет за финансовата 2021 г., вх. №193/24.01.2022 г. 

 
* * * 



Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение №279 

Възлага на Медийната комисия да създаде нова част на 
закритата секция на сайта, която да е достъпна за всички 
адвокати от страната, на която да се публикуват протоколите със 
заличени лични данни, без чувствителната информация, която 
касае дисциплинарни и индивидуални преписки и такива, които 
касаят лични данни на адвокати. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение №280 

Утвърждава съдържанието на предложения от проф. Ангел 
Калайджиев меморандум, изложен в документ вх. 
№156/24.01.2022 г., който да бъде изпратен на Камарата на 
частните съдебни изпълнители и Камарата на нотариусите за 
съгласуване, одобрение и евентуалното му сключване. 

 
* * * 

………. 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Закривам заседанието, 

колеги.  
(19,46 часа) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
    ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ……… 
 
 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

    ИНА ЛУЛЧЕВА…………………… 
 
Изготвил протокола: 

(Е. Бончевска)  
 

Забележка: Непубликуваните решения се отнасят до 
дисциплинарни и индивидуални преписки! 
 

 


