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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№16 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Четвъртък,  14 април 2022 г. 
ул. Калоян №1-А 

 
(10,10 часа ) 

1. Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС 
2. Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС 
3. Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС, (до 16,33 ч.) 
4. Ели Христова, главен секретар на ВАдвС 
5. Красимир Краев, зам.-гл. секретар на ВАдвС 
6. Албена Пискова 
7. Ангел Калайджиев 
8. Асен Георгиев 
9. Димитър Вълчев, (в 11,20 ч., до 17,10 ч.) 
10. Катерина Михайловска  
11. Красимира Иванова  
12. Нина Седефова 
13. Ценимир Братоев  
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет, (в 

следобедната част отсъства) 
Снежина Христова, член на Висшия Контролен съвет, (следобед в 

15,55 ч.) 
Илонка Райчинова, председател на Висшия Дисциплинарен съд 
(Не присъства при разглеждане на Дисциплинарните преписки, 

15,50-16,30 ч.)  
Ива Згурова, зам.-председател на САС 
Резервни членове: 
Атанас Стоянов 
Иван Чолаков, (следобед в 16,44 ч.) 
Йордан Йорданов 
Красимир Недев, медиен консултант, (до 16,33 ч.) 
Мария Ганева 

Петър Славов, (до 18,33 ч.)  
Стефка Въжарова, (следобед отсъства) 
Стефан Гугушев (следобед отсъства) 
Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Златина Йовчева – председател, АК – Стара Загора 
Ивайло Арнаудов – председател, АК – Плевен 
Лидия Атанасова – председател, АК – Сливен 
Кирил Александров – председател, АК – Пазарджик 
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Димчо Кьосев – председател, АК – Силистра 
Георги Баев – председател, АК – Пловдив 
Отсъстват: 
Бойко Ботев  
Златимир Жечев  
Александър Кашъмов 
Стефан Левашки 

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.  Финансови въпроси: 
2.1. Отчет по бюджета и справка за плащането на месечните вноски 

през първото тримесечие на 2022 г.  
2.2.Финансов доклад. 
2.3.Обсъждане на становището на Висшия контролен съвет относно 

финансовото подпомагане на лица, които не са адвокати вх. № 
918/31.03.2022 г. 

Докладва: Главният секретар на ВАдвС 
3. Дисциплинарни и индивидуални преписки.    

  Докладва: Заместник-председателят на  
ВАдвС – Ина Лулчева 

4.Правни въпроси: 
4.1. Обсъждане на предложението от Адвокатския съвет гр. София 

за изменение и допълнение на Наредба № 1/2004 г. за минималните 
размери на адвокатските възнаграждения /вх. № 627/23.02.2022 г./ 

4.2.Обсъждане на законопроект ИДГПК, сигн. 47-202-01-
13/08.03.2022 г. на МС. 

4.3. Други правни въпроси.  
  Докладва: Заместник-председателят на  

            ВАдвС – Валя Гигова  
5. Организационни въпроси: 
5.1. Попълване на състава на комисии на ВАдвС и други комисии и 

работни групи, в които се изисква представител на ВАдвС. 
5.2. Подготовка на пролетната сесия на изпита за адвокати и 

младши адвокати. 
5.3. Подготовка на пролетната национална конференция на 

адвокатурата. 
5.4. Подготовка на Заседанието на постоянния комитет на ССВЕ и 

на Конгреса на FBE. 
5.5. Планиране на есенната конференция на адвокатурата. 
6. Действията на ВАдвС във връзка с процедура за нарушение 

2020/4006 – актуално развитие. 
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  Докладва: Главният секретар на ВАдвС 
7. Разни  
 
ПРЕДС.  ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги,  добър ден! 

Четвъртък 14 април – знаменателна дата, ще Ви кажа после защо и как ще 
ни върви заседанието. 

………… 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 377 
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 лв., 

направени в периода 11.03-05.04.2022 г., съобразно финансовия доклад 
на главния секретар вх. № 994/08.04.2022 г. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и 5 

"въздържали се"  прие  
Решение № 382 

Да бъдат поканени "Банчев-Колев" ЕООД на среща-разговор 
във връзка с да изпълнение на задължението им за двуседмично 
паралелно сътрудничество с "Лекс.БГ". Да им бъде предложено 
сключване на рамков договор при часова ставка 50 лв. на час, без 
ДДС, при необходимост да им бъдат възлагани задачи по съвместната 
работа с "Лекс.БГ“. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 383 
Дава мандат на председателя и главния секретар за сключване на 

Допълнително споразумение № 3 към Договор за абонаментно поддържане 
на счетоводни програмни продукти, с което се променя цената за ползване 
на продуктите. Цената е на тримесечие и се променя от 694,80 лв. с ДДС на 
870,00 лева с ДДС. Промяната влиза в сила от 01.05.2022 г. Срокът на 
договора ще продължи автоматично с още една година, ако никоя от 
страните не изяви желание за прекратяването му. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 5 "против" и без 

"въздържали се"  прие 
Решение № 384 

Отпуска на Адвокатска колегия – Пловдив безлихвен заем в 
размер на 300 000 (триста хиляди) лева, представляващи левовата 
равностойност на 153 38,56 евро, със срок на погасяване 5 години от 
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датата на сключване на договора и съобразно условията, предложени 
във финансовия доклад вх. № 994/8.4.2022г.   

Във връзка с взетото решение възлага на главния секретар да 
изготви проект-предложение за промяна в бюджета, съответно и 
валутна клауза, каквато ще бъде предложена, и да го представи на 
следващото заседание на Висшия адвокатски съвет.   

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 385 

Във връзка с Решение № 384/14.04.2022 г. за отпускане на  
безлихвен заем на Адвокатската колегия – Пловдив, в точка 2 
Финансови въпроси, се добавя точка „Взимане на решение за 
изменение на бюджет 2022 г.“ 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 386 
Приема изменение на бюджета, съгласувано с главния 

счетоводител, в следния смисъл:  
В раздел I – Обща финансова рамка на паричните средства се 

създава нов ред с наименование „от наличности към 31.12.2021 г. със 
сумата от 300 хиляди лева. Променя се ред „Общ размер на общата 
финансова рамка от 4 013 544 лева на 4 313 544 лева.  

В раздел II – Разходна част, буква „Г“ – разходи, подлежащи на 
възстановяване, в т. 28 „Безлихвени заеми на адвокатски колегии“ се 
попълва сумата от 300 000 лева.  

Променя се ред „общо разходи, подлежащи на възстановяване 
по буква „Г“ от 60 000 лв. на 360 000 лева.“  

Общият размер на разходната част по Раздел II се променя от 3 
992 466 лева на 4 292 466 лева.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 5 "против" и без 

"въздържали се"  прие 
Решение № 387 

На служителите на Висшия адвокатски съвет да бъде изплатено 
Великденско възнаграждение в размер на 500 лв. – нетно.  

 
* * * 

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

"въздържал се" прие  
Решение № 388 
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Отпуска сума в размер на 500 лева във връзка с постъпило 
писмо вх. №913/31.03.2022 г. от Съюза на юристите в България, с 
покана за присъствие на тържественото събрание по случай Деня на 
Конституцията и отправена молба Висшият адвокатски съвет да 
поеме част от разходите по провеждане на събранието. 
 

* * * 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение № 399 
Възлага на Комисията по Закона за адвокатурата и 

усъвършенстване на законодателството, уреждащо упражняването на 
адвокатската професия, да изготви въпросниците по последваща 
оценка за въздействие, които да представи до края на следващата 
седмица (21.04.2022 г.). Те да бъдат изпратени на ръководствата на 
Висшия адвокатски съвет по колегии и отделно чрез вътрешната 
система за известяване да се изпрати на всички колеги. Срокът за 
отговор е 2 седмици от получаването. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", 3-ма "против" и 1 
"въздържал се" прие 

Решение № 400 
Отклонява искането на Е. М. за противоконституционност на 

Закона за частната охранителна дейност, вх. № 820/17.03.2022 г., 
мотивирано от Румен Ненков като експерт, релевирано от Валя 
Гигова.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 401 
Избира за председател на Комисията по Закона за адвокатурата 

Ангел Калайджиев. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 402 
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Избира Асен Георгиев за член и председател на Комисията по 
въпросите на електронното правосъдие и електронните адвокатски 
регистри. 

* * * 
……… 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Прекратявам заседанието.  
 

(19,07 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: 

(Е. Бончевска) /п/ 
 

(19,10 часа) 
 

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, продължаваме заседанието. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение № 403 
Определя съобразно чл. 3 от Наредба № 2 за условията и реда за 

провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за пролетната 
сесия на изпита за кандидати за адвокати и младши адвокати за 2022 г., 
както следва: писмен изпит – на 21 и 22 май 2022 г., и устен изпит – на 11 юни 
2022 г.  

Писменият изпит се провежда в Университета за национално и 
световно стопанство /УНСС/ в гр. София, район „Студентски“, ул. „8-ми 
декември“ № 19, ет. 2, в залите № 2005, № 2006, № 2007 и № 2009, както 
следва: Първа част – на 21 май 2022 г. от 9,00 ч., регистрация – от 8,00 ч.; и 
втора част – на 22 май 2022 г. от 14,00 ч., регистрация – 13,15 ч.  
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 Устният изпит се провежда на 11 юни 2022 г. – от 9,00 ч. в сградата на 
Висшия адвокатски съвет на ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4, зала № 3, в гр. 
София. 
 Решението да бъде публикувано своевременно на сайта на Висшия 
адвокатски съвет. 

* * * 
 

……… 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Прекратявам заседанието.  
 

(19,20 часа) 
 

 

За времето от 19,10 ч. до 19,20 ч. протоколът е воден от:  
 
 
       Валя Гигова /п/ 
 
Забележка: Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни 
и индивидуални преписки! 
 


