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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№13 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Петък,  25 февруари 2022 г. 
(Ул. Калоян №8, ет. 4, присъствено и дистанционно) 

 
(10,07часа) 

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 
6. Албена Пискова 
7. Ангел Калайджиев, (в 12,32 ч.) 
8. Асен Георгиев (дистанционно, от 12,11 ч. присъствено) 
9. Бойко Ботев,   (дистанционно) 
10. Димитър Вълчев, (дистанционно) 
11. Златимир Жечев    

12. Катерина Михайловска, (в 12,08 ч.) 
13. Красимира Иванова  
14. Нина Седефова 
15. Ценимир Братоев  
Валентин Бенатов, председател на ВКС, (в10,43 ч.) 
Николинка Мянкова, член на Висшия Контролен съвет 
Илонка Райчинова, председател на ВДС, (дистанционно)  
Резервни членове: 
1. Александър Кашъмов, (дистанционно) 
2. Атанас Стоянов 
3. Йордан Йорданов 
4. Красимир Недев, медиен консултант, (дистанционно) 
5. Мария Ганева 
6. Петър Славов 
7. Стефка Въжарова, (дистанционно) 
Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Веселка Коева, председател на АК – Велико Търново  
Христо Караманолов, председател на АК – Кърджали  
Румен Кирилов, председател на АК – Перник 
Румен Константинов, председател на АК - Ловеч 
Стефан Марчев, председател на АК – София, (след 11,00 ч. 

дистанционно)  
Отсъстват: 
Иван Чолаков 
Стефан Гугушев 
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Стефан Левашки 
Жана Кисьова, зам.-председател на САС 
 

Дневен ред: 
1. Доклад на председателя на Висшия адвокатски съвет за 

изпълнението на някои решения на съвета, за проведени мероприятия с 
участието на представители на съвета 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. Разглеждане на предложението на министерството на 

икономиката и иновациите и на министерството на правосъдието за 
изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. 

   Докладва: главният секретар на ВАдвС 
3. Изменение на тематичния конспект за изпита за адвокати и 

младши адвокати. 
   Докладва: адв. Албена Пискова 
4. Обсъждане на предложения за изменение на Закона за съдебната 

власт по темите, посочени в писмо от Министерство на правосъдието вх. 
№ 321/03.02.2022 г. 

Докладва: заместник-председателят на  
ВАдвС – Валя Гигова 

5. Обсъждане на писмо до „Кореком Принцес“ АД за намерение за 
покупка на етаж от сградата на ул. „Цар Калоян“ № 8. 

   Докладва: председателят на ВАдвС 
6. Обсъждане на въпроси, свързани с изпълнението на договора с 

„Лекс.БГ“ ЕАД от 17.02.2022 г.     
   Докладват: членове на КВЕПЕАР 
7. Финансови въпроси. 

Докладва: главният секретар на ВАдвС 
8. Разни – останали от заседанието на 17.02.2022 г. и други. 
 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, добър ден! Откривам 

редовното заседание на Висшия адвокатски съвет на 25.02.2022 г. Имаме 
кворум.  

……….. 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №335 
Подкрепя законопроекта, внесен от Министерството на 

икономиката и индустрията по отношение на чл. чл. 41, 42 и на чл. 
132, т. 4 от Закона за адвокатурата и изпраща писмо в този смисъл, 
като се ангажира да представи свой проект за изменение на чл. 8 от 
Етичния кодекс на адвоката в срок до 11 април 2022 г., вземайки 
предвид направените предложения и допълнения в днешната 
дискусия. 
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* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №336 

Утвърждава тематичния конспект за изпита за адвокати и 
младши адвокати за изпитната сесия през м. юни 2022 г., приет през 
2018 г., със следните промени:  

Точка 39 от Наказателно-правни науки да придобие редакцията 
„Европейска заповед за арест, европейска заповед за защита, 
европейска заповед за разследване, екстрадиция“.  

В раздел „Гражданско право и административно-правни науки“ 
старата точка 26а да стане точка 27. 

В чл. 57, буква „а“ да направим допълнение „общи и 
индивидуални“. След „административни“, „общи и индивидуални“.  

Оттегля предложение за т. 59, буква „е“ да се допълни.  
Приема предложението да се допълни раздел „Гражданско 

право, административно-правни науки“ с нова точка 60 – 
„Производство по установяване на административни нарушения“ и 
точка 61 – „Данъци, данъчен процес“.  

Оттегля предложението за новия раздел 4.  
Утвърденият тематичен конспект да се изпрати на всички 

адвокатски съвети в страната в 3- дневен срок от днес. Утвърденият 
тематичен конспект да се публикува на страницата на Висшия 
адвокатски съвет.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", 1 "против" и 1 

"въздържал се" прие  
Решение №337 

По т. 4 от дневния ред „Обсъждане на предложения за изменение 
на Закона за съдебната власт по темите, посочени в писмо от 
Министерство на правосъдието вх. № 321/03.02.2022 г.“ приема 
предложения текст от адв. Валя Гигова, с допълненията, направени 
от адв. Ели Христова и адв. Ина Лулчева. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №338 
Приема текста на възлагателното писмо за преговори с 

„Кореком Принцес“ АД и възлага на председателя на Висшия 
адвокатски съвет да започне преговори като извърши в хода на 
преговорите и всички проучвателни действия във връзка с 
техническото състояние и правния статут на сградата, възможностите 
за преустройство, като ангажира и специалисти в съответните сфери.  
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* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение №339 
Одобрява разходите, направени в периода 12.02.2022 г. до 

22.02.2022 г. на стойност над 3000 лева по доклада на главния секретар 
вх. №599/22.02.2022 г. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 1 

"въздържал се" прие  
Решение №340 

Отменя Решение №182/09.12.2021 г., което гласи: „Възлага на 
адвокат Валя Симеонова Гигова 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 Валя Симеонова Гигова  за извършваната 
от нея дейност възнаграждение в размер на 2500 лева месечно за 2022 
година.“ 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и 3-ма 

"въздържали се" прие 
Решение № 341 

Да изпрати писмо в подкрепа на „АПИС – Европа“ АД за 
участието им в отворения на 15.12.2021 г. конкурс за предоставяне на 
проектни предложения по програма „Правосъдие на Европейския 
съюз, проектни дейности за насърчаване на съдебното сътрудничество 
по граждански и наказателни дела“. 

 
* * * 

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

"въздържали се"  прие 
Решение №343 

Отклонява искането по т. 8.0.1, касаещо приложението на чл. 
215 от ЗУТ, поради липса на противоконституционност. 

 
* * * 

 
 



5 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №344 

Отклонява искането за противоконституционност по т.8.0.3,  
Дацев – Велчева, предложение за сезиране по ЗОДОВ, поради липса на 
противоконституционност.   

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 1 "против" и 1 

"въздържал се" прие 
Решение №345 

Възлага на експертите по конституционно право към Висшия 
адвокатски съвет Симона Велева и Румен Ненков да изготвят 
становище по т. 8.0.4. и да го представят в следващо заседание на 
Висшия адвокатски съвет. 

 
* * * 

 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №346 

Отклонява искането за противоконституционност  по т. 8.0.5. 
във връзка с предложението на адв. Данчо Цветанов Стоянов от АК – 
Враца, постъпило във Висшия адвокатски съвет с вх. №196/24.01.2022 
г. председателят на ВАдвС да направи искане пред общото събрание 
на гражданската и търговската колегия във ВКС за даване на 
задължително тълкуване на чл. 99, ал. 3 от Закона за задълженията и 
договорите, поради липса на противоконституционност. 

 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №347 

Отклонява искането за противоконституционност  по т. 8.0.6. 
във връзка с молбата от адв. Неделчо Ангелов Неделчев от гр. Варна, 
заведена във ВАС под вх. № 3063/19.11.2021 г., с която се предлага 
Висшият адвокатски съвет да сезира Конституционния съд (КС) с 
искане за установяване на противоконституционност на чл. 391, ал. 4 
от Гражданския процесуален кодекс, поради липса на 
противоконституционност. 

 
* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 
Решение №348 

Приема Годишния отчетен доклад за 2021 г. на Националното 
бюро за правна помощ за сведение. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 
Решение №350 

Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да 
изпрати писмо до министъра на правосъдието, че в отговор на 
отправената покана за сътрудничество при реализация на проект 
„Намери адвокат“, хоризонтална програма Правосъдие 2020-2022 г. с 
водещ партньор съдебната администрация на Република Латвия, 
Висшият адвокатски съвет изразява принципна готовност за участие 
в случай, че проектът получи съответното финансиране, в частност за 
обезпечаване на дейността, която Висшият адвокатски съвет би 
следвало да изпълни в рамките на този проект.  

……….. 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги,  закривам днешното 

заседание.  
 

(16,00 часа) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
     АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
     ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ……… 
 
 
Изготвил протокола: 

(Е. Бончевска)  
 

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


