ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№14
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Четвъртък, 17 март 2022 г.
(ул. Калоян №1-А, 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. секретар на ВАдвС
6. Албена Пискова
7. Ангел Калайджиев
8. Асен Георгиев, (дистанционно)
9. Бойко Ботев, (дистанционно)
10. Димитър Вълчев, (дистанционно, в 12,42 ч.)
11. Златимир Жечев, (в 11,35 ч.)
12. Катерина Михайловска, (в 10,45 ч.)
13. Красимира Иванова, (в 10,35 ч.)
14. Нина Седефова
15. Ценимир Братоев
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет,
(следобед дистанционно)
Милен Райков, член на Висшия Контролен съвет
Илонка Райчинова, председател на Висшия Дисциплинарен
съд, (дистанционно)
Жана Кисьова, зам.-председател на САС, в 12,00 ч.
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)
8. Стефан Левашки, (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
Стефан Марчев, председател на АК – София, (дистанционно)
Отсъстват:
Иван Чолаков
Стефан Гугушев
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Румен Константинов – председател на АК – Ловеч
Дневен ред:
1. Доклад на председателя на Висшия адвокатски съвет за
изпълнение на взетите решения, мероприятията с участие на членове
на Висшия адвокатски съвет за периода от 27.02.2022 г. до 17.03.2022
г., както и за предстоящи мероприятия и предложения за членовете
на съвета, които да участват в тях.
Докладва: председателят на ВАдвС
2. Отчет за провеждане на Общото събрание на адвокатите от
страната. Обсъждане на направените предложения и взетите
решения.
Докладва: председателят на ВАдвС
3. Финансови въпроси.
Докладва: главният секретар на ВАдвС
4. Правни въпроси:
4.1.Обсъждане и приемане на примерен текст за изменение на
чл. 8 от Етичния кодекс на адвоката, съответстващ на предложението
на министерството на икономиката и иновациите и на
министерството на правосъдието за изменение и допълнение на
Закона за адвокатурата /чл. 41 и 42/.
4.2. Други правни въпроси.
Докладват: зам.-председателят на ВАдвС
Валя Гигова и главният секретар
5. Подготовка на предстоящи събития:
- Дискусионен форум „Правото на собственост и неговата
защита“ – 24.03.2022 г.
Докладва: заместник-председателят на
ВАдвС Валя Гигова
- Ден на отворените врати на адвокатурата – 15.04.2022 г.
- Подготовка на пролетната национална конференция гр.
Сандански, 04.06.2022 г.
- Международните събития с участието на ВАдвС през м. юни
2022 г.
6. Обсъждане на въпроси, свързани с ЕАР.
Докладват: членове на КВЕПЕАР
7. Дисциплинарни и индивидуални преписки.
Докладва: заместник-председателят на
ВАдвС Ина Лулчева
8. Разни.
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Добър ден на всички.
Колеги, откривам редовното заседание на Висшия адвокатски
съвет, имаме кворум – 11 основни членове.
…………
***
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прие

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно

Решение №351
Разкрива разплащателна сметка в Уникредит Булбанк със
специално предназначение – дарителска за подпомагане на
адвокати бежанци от войната в Украйна и техните съпрузи и
деца, като първоначално се захрани сметката със сумата от 10 000
(десет хиляди) лева. По сметката да се набират доброволни
дарения от адвокати, адвокатски дружества, съвети, колеги от
цялата страна.
Предложенията за правоимащите лица и нуждите, за които
ще се изразходват средствата, ще се правят от Комисията за
социална политика и финансово подпомагане към Висшия
адвокатски съвет, която в 7-дневен срок, считано от днес, да
изработи критерии и оповести правилата за подпомагане на
бежанците от Украйна. Средствата ще се изплащат съобразно
правилата на Висшия адвокатски съвет.
Създава рубрика на сайта на Висшия адвокатски съвет за
оповестяване на сметката за набиране на средства за
подпомагане на адвокати бежанци от войната в Украйна и
техните съпрузи и деца, и за публикуване на информация за
нуждаещи се колеги от Украйна.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно
прие
Решение №352
Одобрява сключените два анекса вх. № 592 от 22.02.2022 г.
и вх. № 719 от 04.03.2022 г. от председателя и главния секретар
на Висшия адвокатски съвет с "Банчев-Колев" ЕООД към
Договор вх. № 1172 от 17.11.2021 г. за поддържане на Единния
адвокатски регистър.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №353
Осигурява достъп на председателите на колегии чрез
системата /минути/ до дневния ред и материалите за заседанията
на Висшия адвокатски съвет.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие
Решение №354
Възлага на Комисията по медийна политика и връзки с
обществеността да предложи варианти за практическо
осъществяване на решението на ОСАС, с което се препоръчва на
Висшия адвокатски съвет да създаде адвокатски електронен
форум за обмяна на информация между адвокатите с възможност
за формулиране на предложения и поставяне на въпроси към
следващото общо събрание на адвокатите от страната.
***
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Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №355
Възлага на Комисията по финансова политика и бюджетни
въпроси да обяви конкурс за доставчик на услугата за
изработване на адвокатските карти по утвърдените от Висшия
адвокатски съвет образци и да предложи на Висшия адвокатски
съвет сключването на договор с нов изпълнител.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №356
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 лв.,
направени в периода 23.02.-10.03.2022 г., съобразно финансовия
доклад на главния секретар вх. № 775/14.03.2022 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №357
Днес, 17.03.2022 г., да бъдат изплатени 1000 лева
еднократна финансова помощ за социално подпомагане на
адвокат Ирина Ярославовна Андрюшко, адвокат от Украйна, а
останалите днес събрани средства от членовете на Висшия
адвокатски съвет и участниците в заседанието, да бъдат внесени
в новооткритата специална разплащателна сметка за
подпомагане на адвокатите от Украйна, бежанци в България.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №358
Открива процедура за изменение и допълнение на Етичния
кодекс на адвоката.
Да се изпратят на всички колегии текстовете, предложени
от Министерството на икономиката, досежно изменението на
Закона за адвокатурата в частта "Реклама и посредничество". Да
се даде срок от 1 седмица на колегиите да изразят становище по
проекта, представен от Министерството на икономиката, а
досежно за Етичният кодекс – срокът да е 2 седмици.
Да поиска становище от специалисти по право на
Европейския съюз дали с оглед разпоредбата на чл. 134 от
Конституцията на Република България въпросите, касаещи
досегашната забрана на рекламата и посредничеството попадат в
обхвата на понятието конституционна идентичност на Република
България.
***
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Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №359
Подкрепя предварителното становище на Румен Ненков и
възлага на Симона Велева – правен консултант към Висшия
адвокатски
съвет,
да
изготви становище по
самото
конституционно дело на базата на написаното от Румен Ненков,
с допълненията на Тодор Табаков.
***
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №360
Определя работна група в състав Асен Георгиев, Валя
Гигова и доц. Деяна Марчева за участие в Комисията по
изменението на ЗСВ, ГПК и НПК в Министерството на
правосъдието.
***
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №361
Пролетната национална конференция на българската
адвокатура да се проведе на 4 юни 2022 г. в гр. Сандански при
домакинството на Адвокатска колегия – Благоевград. Основна
тема на конференцията е „Адвокатското възнаграждение.
Отговорност за разноски“. Да се осигури материално и
технически провеждането в гр. Сандански на 3 юни 2022 г.
заседание на Консултативния председателски съвет.
***
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и
2-ма "въздържали се" прие
Решение №373
Отклонява искането вх. № 771/14.03.2022 г. от Ели Илиа
Келесис – Тодорова за освобождаване от встъпителна вноска към
ВАдвС при повторното й вписване като адвокат.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №374
Във връзка с направено искане от Адвокатския съвет –
Благоевград с писмо вх. № 358/2022 г. за възстановяване на
сумата 8901 (осем хиляди деветстотин и един) лева, заплатена
застрахователна премия за колеги от Адвокатска колегия –
Благоевград, Висшият адвокатски съвет реши, че не са налице
основания за възстановяване на тази сума.
………
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, закривам
заседанието.
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Благодаря Ви.

(18,56 часа.)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ /п/
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ИНА ЛУЛЧЕВА /п/
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ВАЛЯ ГИГОВА /п/

Изготвил протокола: /п/
(Е. Бончевска)
Забележка: Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни
и индивидуални преписки!
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