ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ
№17
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Понеделник, 9 май 2022 г.
ул. Калоян №8, ет. 4
(10,07 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
6.
Албена Пискова
7.
Ангел Калайджиев, (до 15,35 ч., в 17,33 ч. се връща.)
8.
Асен Георгиев
9.
Димитър Вълчев
10. Златимир Жечев, (в 14,10 ч.)
11. Катерина Михайловска
12. Красимира Иванова
13. Мария Ганева
14. Нина Седефова
15. Ценимир Братоев
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет
Димитринка Герганова, член на Висшия Контролен съвет
Ива Згурова, зам.-председател на САС
Резервни членове:
1. Александър Кашъмов
2. Атанас Стоянов
3. Иван Чолаков
4. Йордан Йорданов
5. Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС
6. Петър Славов
7. Стефка Въжарова
8. Стефан Левашки
Председатели на колегии на ротационен принцип:
Ивайло Арнаудов – АК –Плевен
Кирил Александров – АК – Пазарджик
Райна Аврамова – Софийската адвокатска колегия, по т. 3
Петър Танаицов, председател на АК – Враца, гост
Светлозар Николов – АК – Варна, (до 10,38 часа)
Отсъстват:
Стефан Гугушев, резервен член
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Илонка Райчинова, председател на Висшия Дисциплинарен съд
Дневен ред:
10:00-10:05 ч. – Откриване на заседанието.
10:05-10:15 ч. – Точка 1: Доклад на председателя на Висшия
адвокатски съвет за дейността до 09.05.2022 г.
10:15-10:45 ч. – Точка 2: Разглеждане на обединени жалби срещу
решения на Избирателната комисия към Адвокатски съвет - Благоевград
и взимане на решения по тях.
Докладват: адв. Красимира Иванова и
адв. Катерина Михайловска.
10:45-11:30 ч. – Точка 3: Обсъждане на постъпили становища по
Конституционно дело №3/2022 г. по описа на КС на РБ и взимане на
решение. Поканени за участие – адв. Мариета Димитрова и адв. Райна
Аврамова.
Докладват: председателят на ВАдвС
д-р Ивайло Дерменджиев и
зам.-председателят на ВАдвС
адв. Валя Гигова.
11:30-12:00 ч. – Точка 4: Обсъждане на процедура за изменение и
допълнение на Етичния кодекс на адвоката.
Докладва: главният секретар на ВАдвС
адв. Ели Христова.
12:00 – 14:00 ч. - Обедна почивка
14:00-16:00 ч. – Точка 5: Разглеждане на въпросите, поставени в
Покана за свикване на извънредно заседание на ВАдвС, вх.
№1089/20.04.2022 г.:
5. 1. Освобождаване от длъжност на Главния секретар на Висшия
адвокатски съвет и избор на нов Главен секретар;
5. 2. Промяна в структурата и членовете на комисиите на Висшия
адвокатски съвет;
5. 3. Обсъждане и взимане на решения за сключването и
изпълнението на договори със страна ВАдвС.
5. 4. Вземане на решения по т. „Разни" от дневния ред на
заседанието на Висшия адвокатски съвет, проведено на 14.04.2022 г.
16:00-16:05 ч. – Закриване на заседанието.
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, на 9 май, откривам
извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет – Денят на Европа,
Денят на Победата – кой както го разбира този празник.
Колеги, да започнем с хубавите поводи, имаме пак рождени дни, не
е лошо да ги споменем.
Албена Пискова – честит рожден ден, колега! (Ръкопляскания.)
…………

2

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и 1
"въздържал се" прие
Решение № 404
По точка 3 от дневния ред в заседанието да участва адвокат
Райна Аврамова от Софийската адвокатска колегия.
***
Висшият адвокатски съвет с 4 гласа "за", 10 "против" и без
"въздържали се" прие
Решение № 405
Не приема в заседанието на Висшия адвокатски съвет да
присъстват адвокати, които не са председатели на колегии и по право
присъстващи.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 4 "против" и без
"въздържали се" прие
Решение № 406
Прави промяна в предложения дневен ред за днешното
заседание като точка 5 „Разглеждане на въпросите, поставени в
Поканата за свикване на извънредно заседание на ВАдвС, вх.
№1089/20.04.2022 г.: 5. 1. Освобождаване от длъжност на Главния
секретар на Висшия адвокатски съвет и избор на нов Главен секретар;
5. 2. Промяна в структурата и членовете на комисиите на Висшия
адвокатски съвет; 5. 3. Обсъждане и взимане на решения за
сключването и изпълнението на договори със страна ВАдвС. 5. 4.
Вземане на решения по т. „Разни" от дневния ред на заседанието на
Висшия адвокатски съвет, проведено на 14.04.2022 г.“, бъде
разгледана като точка 1, а останалите точки се подреждат като
следващи в дневния ред.
***
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 6 "против" и без
"въздържали се" прие
Решение № 407
Освобождава главния секретар Ели Христова от заеманата
длъжност.
***
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Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 1 "против" и 3-ма
"въздържали се" прие
Решение №408
Избира за главен секретар на Висшия адвокатски съвет адвокат
Красимир Краев.
***
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №410
Приема текста на обявата, свързана с процедура за изменение
и допълнение на Етичния кодекс на адвоката, предложен от адв. Ели
Христова, за сайта на Висшия адвокатски съвет.
***
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие
Решение №411
Във връзка с процедурата за изменение и допълнение на
Етичния кодекс на адвоката определя работна група в състав:
председател Ели Христова, членове – Ценимир Братоев, Албена
Пискова, Юрий Бошнаков от АК – Бургас, Веселка Коева от АК –
Велико Търново, Иван Стойнев от АК – София.
***
Висшият адвокатски съвет с 5 гласа "за", 5 "против" и 1
"въздържал се" прие
Решение №412
Не дава становище по Конституционно дело №3.
***
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие
Решение №413
Да изпрати писмо до ВСС относно проведените срещи между
представители на ВСС, „Информационно обслужване“ АД и членове
на Висшия адвокатски съвет.
***
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Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №414
Да изпрати писмо-отговор до министъра на образованието и
науката на Република България за въвеждането на информация
относно взети решения за признаване на регулирана професия в
Базата данни за регулираните професии на ЕК и описание на
основните проблеми, свързани с прилагането на Директива
2005/36/ЕО.
***
………..
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.
Благодаря за участието.

(17,36 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ /п/
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ИНА ЛУЛЧЕВА /п/

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