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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
ПРОТОКОЛ 

№12 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
Четвъртък,  17 февруари 2022 г. 

(Ул. Калоян №8, ет. 4, 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 
4. Ели Христова, главен секретар на ВАдвС 
5. Красимир Краев, зам.-гл. секр. на ВАдвС, (дистанционно) 
6. Албена Пискова, (дистанционно) 
7. Ангел Калайджиев 
8. Асен Георгиев 
9. Димитър Вълчев, (дистанционно) 
10. Златимир Жечев    

11. Катерина Михайловска  
12. Красимира Иванова  
13. Нина Седефова, (в 10,43 ч.) 
14. Ценимир Братоев  
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет 
Снежина Христова, член на Висшия Контролен съвет 
Илонка Райчинова, председател на Висшия Дисциплинарен съд  
Жана Кисьова, зам.-председател на САС, (дистанционно) 
Резервни членове: 
1. Александър Кашъмов, (дистанционно) 
2. Атанас Стоянов 
3. Иван Чолаков, (в 10,31 ч.) 
4. Йордан Йорданов, (дистанционно) 
5. Красимир Недев, медиен консултант, (дистанционно) 
6. Мария Ганева, (дистанционно) 
7. Петър Славов 
8. Стефка Въжарова, (дистанционно) 
Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Даниела Минева, председател на АК – Велико Търново, 

(дистанционно) 
Христо Караманолов, председател на АК – Кърджали  
Румен Кирилов, председател на АК – Перник 
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Стефан Марчев, председател на АК – София, (дистанционно, в 
11,15 ч.) 

Отсъстват: 
Бойко Ботев  
Стефан Гугушев 
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 
2. Подготовка на Общото събрание на адвокатите от 

страната. 
2.1. Разглеждане на жалби срещу решения на ОСАК. 
  Докладват: членове на ВАдвС 
2.2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на ВАдвС 

за 2022 г. 
Докладва: председателят на ВАдвС 

2.3. Организационни въпроси 
  Докладва: главният секретар на ВАдвС 
3. Финансови въпроси: 
3.1. Текущ финансов доклад. 
3.2. Обсъждане на предложение от Софийския адвокатски 

съвет за освобождаване от встъпителни вноски и освобождаване от 
месечни вноски на определени групи лица. 

Докладва: главният секретар на ВАдвС 
4. Правни въпроси: 
4.1. Обсъждане на т.4 и 5 от доклада относно проект за нов ЗА 

/вх.№ 177/2022 г./ - продължение от заседанието на 03.02.2022 г. 
  Докладва: заместник-председателят на ВАдвС 

адв. Валя Гигова 
5. Дисциплинарни и други индивидуални преписки. 

Докладва: заместник-председателят на ВАдвС 
 адв. Ина Лулчева   

6. Преглед на актуалното състояние на ЕАР. Организационни 
въпроси. Обсъждане на договори. 

Докладва: член на Комисията по въпросите за  
електронното правосъдие и ЕАР 

      
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Здравейте, колеги, имаме 

кворум и можем да започнем работа. 
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……….. 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 3-ма "против" и 1 

"въздържал се"  прие 
Решение №298 

Задължава председателя и главния секретар на Висшия 
адвокатски съвет да осигурят  достъп /пасивен/ на всички 
членове на Висшия адвокатски съвет до входящата и изходяща 
кореспонденция чрез системата DockWare. Срок – до 15 дни, 
считано от 17.02.2022 г. 

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

Решение №299 
Докладът на председателя да съдържа информация – първо, 

за изпълнение на взетите решения, второ – за мероприятията с 
участие на членове на Висшия адвокатски съвет, както и за 
предстоящи мероприятия и предложения за членовете на съвета, 
които да участват в тях.  

Всеки член на съвета да представя информация за 
ангажиментите, които е поел и изпълнил в качеството си на член 
на Висшия адвокатски съвет, в рамките на периода между две 
заседания на съвета.  

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

1 "въздържал се" прие 
Решение №300 

Оставя без разглеждане жалба вх. №272/31.01.2022 г. от 
адвокат Благовеста Стоянова Ганчева от Адвокатската колегия 
– Варна, срещу част от Протокол №7/30.01.2022 г. на 
Избирателната комисия при Адвокатска колегия – Варна, избор 
на делегати. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №301 

Оставя без разглеждане жалбата на адв. Радослав Димитров 
Балтов и адв. Радка Дончева Балтова от Адвокатската колегия – 
Габрово против Решение №1/29.01.2022 г. на Избирателната 
комисия при Адвокатската колегия – Габрово, с което адвокат 
Евгени Василев Попов е обявен за избран за председател на 
Адвокатския съвет – Габрово, като процесуално недопустима. 

Прекратява преписка вх. №287/1.02.2022 г. при Висшия 
адвокатски съвет. 
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Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 14-дневен 
срок от съобщаването на жалбоподателите и на Висшия 
контролен съвет. 

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

Решение №302 
Оставя без уважение жалба вх. №367/8.02.2022 г. по описа 

на Висшия адвокатски съвет, от адвокат Светлозар Анастасов 
Николов по решение на Избирателната комисия при Адвокатска 
колегия – Варна по Протокол №10/6.02.2022 г., с което се 
обявяват за избрани делегати за общото събрание на адвокатите 
от страната, насрочено за 26-27.02.2022 г., въз основа на Протокол 
№9 от 6.02.2022 г., с който се отчитат резултатите от гласуването 
за делегати.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

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

Решение №303 
Утвърждава програмата за общото събрание на адвокатите 

от страната на 26-27.02.2022 г. по проект вх. №389/10.02.2022 г. от 
главния секретар. 

Приема правилата за организация и достъп до общото 
събрание – вх. №356/7.02.2022 г. от главния секретар.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение №304 

Предлага на Висшия дисциплинарен съд да осигури 
публикуването на дисциплинарни решения със заличени данни за 
периода от 1.01.2016 г. до 31.12.2021 г. в закритата секция на 
сайта на Висшия адвокатски съвет. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №305 
Приема отчета за дейността на Висшия адвокатски съвет за 

периода 1.06.2021-17.02.2022 г., с направените корекции и 
допълнения. Да се публикува на сайта на Висшия адвокатски 
съвет заедно с Годишния финансов отчет за 2021 г.  

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение №306 

Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 лв., 
направени в периода 24.01.-10.02.2022 г., съобразно финансовия 
доклад на главния секретар вх. №490/15.02.2022 г.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение №314 

Отклонява искането на Софийския адвокатски съвет вх. 
№191/24.01.2022 г. относно преразглеждане на предходни 
решения на Висшия адвокатски съвет, касаещи дължимите 
встъпителни вноски за вписване на адвокати и освобождаване на 
адвокати от членски внос.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", 5 "против" и 

без „въздържали се“ прие 
Решение №315 

По т. 4 от доклад вх. №177/2022 г. по Концепцията за нов 
Закона за адвокатурата приема вариант „А“ – запазват се 
досегашните форми на сдружаване на адвокатите адвокатско 
съдружие, адвокатско дружество, при което се запазва уредбата 
на адвокатското дружество с промени, които нямат решение в 
действащия Закона за адвокатурата, и създаване на нова форма 
на сдружаване „адвокатско дружество с ограничена отговорност, 
включително еднолично“ с уредба и правила аналогични на 
дружеството с ограничена отговорност. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие  

Решение №333 
Определя за водещи на общото събрание на адвокатите от 

страната, което ще се проведе на 26-27.02.2022 г. в хотел 
„Балкан“, за първата част – адв. Ина Лулчева, за втората част – 
адв. Валя Гигова и адв. Златимир Жечев. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 4 "против" и 1 

"въздържал се" прие 
Решение №334 

Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да 
сключи договор с "Лекс. БГ" ЕАД, със съдържание, както е 
предложено в материал вх. №311/2022 г., с корекциите, направени 
от адв. Валя Гигова. 

………. 
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ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Добре, колеги, 
прекратявам заседанието.  

 
(20,06 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! 
 
 
 

 


