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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№18 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Четвъртък,  19 май 2022 г. 
ул. Калоян №8, ет. 4 

 
 

(10,10 часа ) 
1. Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС 
2. Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС 
3. Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС, (в 12,48 часа) 
4. Красимир Краев, главен секретар на ВАдвС 
5. Албена Пискова 
6. Ангел Калайджиев 
7. Асен Георгиев 
8. Димитър Вълчев (излиза в 12,05 ч., следобед присъства) 
9. Ели Христова, (до 14,45 часа)  
10. Златимир Жечев 
11. Катерина Михайловска 
12. Красимира Иванова   
13. Мария Ганева 
14. Нина Седефова  
15. Ценимир Братоев   
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет, 
(в следобедната част отсъства) 
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. Стефан Левашки, (в 10,20 часа) 
Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Димчо Кьосев – председател, АК – Силистра 
Златина Йовчева – председател, АК – Стара Загора 
Ивайло Арнаудов – председател, АК – Плевен 
Кирил Александров – председател, АК – Пазарджик 
Лидия Атанасова – председател, АК – Сливен 
Мария Георгиева  – председател, АК – Благоевград. 
 
Отсъстват: 
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд 
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Стефка Въжарова  
Стефан Гугушев 
 

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

изпълнението на някои решения 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. Награждаване на студентите по право от Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“  – победители в Международния конкурс  
„Vismoot“. 

 
3. Финансови въпроси.  
   Докладва: главният секретар на ВАдвС 
4. Подготовка на предстоящи събития.  
4.1. Подготовка на Пролетната национална конференция 9 гр. 

Сандански, 4-6.06.2022 г. 
Докладват: зам.-председателят на ВАдвС 
адв. Валя Гигова и главният секретар 

4.2. Международните събития с участието на ВАдвС през м. юни 
2022 г. – подготовка на заседанието на Постоянния комитет на CCBE  и 
конгреса на FBE. 

Докладва: адв. Ели Христова, член на 
Комисията за взаимодействие на ВАдвС с 
чуждестранни адвокатури и международни 
адвокатски организации 

5. Дисциплинарни и други индивидуални преписки. 
Докладва: заместник-председателят на ВАдвС 
адв. Ина Лулчева 

6. Организационни въпроси. 
6.1. Попълване на състава на комисии на ВАдвС, комисии и работни 

групи, в които се изисква представител на ВАдвС. 
Докладва: заместник-председателят на ВАдвС 
адв. Валя Гигова 

7. Разни.  
 

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Добър ден, колеги! Откривам 
редовното заседание на Висшия адвокатски съвет. Отсъства Ина Лулчева, 
всеки момент ще се присъедини. Имаме кворум – 14. 

………. 
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Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“ единодушно прие 
Решение № 416 

Прави промяна в дневния ред като изтегля от т. Разни за 
разглеждане като точка 2 предложението от адв. Ценимир Братоев за 
награждаване на българския отбор от Софийския университет, 
спечелил първо място в международното арбитражно състезание. 

 
 

* * * 
 
 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и 4-ма 
"въздържали се"   прие 

Решение № 417 
Определя еднократна парична награда в размер на 750 лв. 

(седемстотин и петдесет лева) на всеки студент от отбора на СУ 
„Климент Охридски“, класирал се на първо място в Международното 
състезание “Vismoot“ – С. Л., Й. В., Д. З. и И. И. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 418 
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 (три 

хиляди) лв., извършени в периода 06.04.-13.05.2022 г., посочени в т. 1. 
от Финансовия доклад вх. № 1262/16.05.2022 г. на главния секретар.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 428 
Утвърждава програмата за провеждане на Националната 

пролетна конференция в гр. Сандански, 3-4.06.2022 г.  
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 429 
Въздържа се от изразяване на становище във връзка с 

постъпило писмо от председателя на съвета на Камарата на частните 
съдебни изпълнители, с което се иска Висшият адвокатски съвет да 
вземе становище по Наредба № Н1/01.2022 г., за информационната 
система на съдебното изпълнение. 

 
* * * 

 
 
 



4 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 437 

Определя адвокат Иван Чолаков, резервен член на Висшия 
адвокатски съвет, за представител на Висшия адвокатски съвет в 
Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадалите 
от престъпления. 

 
* * * 

 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 438 
Определя адвокат Димитър Вълчев и адвокат Стефан Левашки 

за представители на Висшия адвокатски съвет в Съвета за изпълнение 
на наказанията към Министерството на правосъдието. 

 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 439 
Определя председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло 

Дерменджиев за свой представител в Съвета по прилагане на 
актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната 
система, при Министерството на правосъдието. При невъзможност от 
негова страна, в заседанието присъства зам.-председател на Висшия 
адвокатски съвет. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 440 
Освобождава председателя на ВАдвС Ивайло Дерменджиев 

като председател на комисията и избира за председател на Комисията 
по международна дейност при Висшия адвокатски съвет адвокат Ели 
Христова. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 441 
Във всички комисии на Висшия адвокатски съвет на мястото 

на адвокат Бойко Ботев влиза като член адвокат Мария Ганева.  
 
 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 442 

Прави промени следните промени в Комисията по финансова 
политика и бюджетни въпроси:   

- избира за председател адвокат Красимира Иванова; 
-  добавя към състава на комисията главния секретар 

Красимир Краев;  
- променя наименованието на комисията, както следва – 

Комисия по финансови и бюджетни въпроси, и по проблеми 
със застраховането. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 443 
Избира за председател на Комисията по медийна политика и 

връзки с обществеността председателя на ВАдвС д-р Ивайло 
Дерменджиев, останалите членове остават членове на комисията. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 444 
Избира за председател на Комисията по взаимодействие на 

Висшия адвокатски съвет с органите на съдебната власт адв. Ина 
Лулчева, заместник-председател на Висшия адвокатски съвет. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 445 
Избира адв. Нина Седефова за председател на Комисията по 

социално и финансово подпомагане, като съставът на комисията 
остава същият. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение № 446 
С оглед взетите решения се променят и следните разпоредби от 

Правила за организацията на дейността на  ВАдвС. В разпоредбата на 
чл. 8, ал. 1, т. 2 се създават нови букви "г" и "д" със следното 
съдържание: 

    г) председателят на ВАдвС може да свиква и да участва в 
заседанията на всяка една от комисиите към Висшия адвокатски 
съвет. 

    д) съгласува с председателя на Комисията по правни въпроси 
адвокатите, които да изготвят правни становища, искания, 
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предложения и да представляват Висшия адвокатски съвет в работни 
групи и комисии, измежду членовете на Висшия адвокатски съвет и 
експертите към Комисията по правни въпроси към ВАдвС. 

 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и 1 

"въздържал се" прие 
Решение № 447 

Прави промяна в структурата на Правната комисия, като 
секция „Данъчно-финансово и осигурително право, и 
административно право и процес“ се разделя на две – „Данъчно-
финансово и осигурително право“ – самостоятелна секция, и 
„Административно право и процес“ – в отделна секция.  

Ръководител на секцията „Административно право и процес“ 
остава адвокат Тодор Табаков.  

Избира за ръководител на секция „Данъчно-финансово и 
осигурително право“ адвокат Илонка Райчинова.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 448 
Избира адвокат Ценимир Братоев за ръководител на секцията  

„Гражданско право и процес, и търговско право“ към Правната 
комисия на Висшия адвокатски съвет. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 449 
Освобождава адвокат Боряна Мусева от функцията й като 

ръководител секция „Международно право“. 
Избира за ръководител на секцията адвокат Олег Темников.  
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 2-ма 

"въздържали се"   прие 
Решение № 450 

В разпоредбата на чл. 18 се създава нова алинея 2 със следното 
съдържание: "В случай, че повече от половината от основните 
членове на Висшия адвокатски съвет са изразили отрицателно 
отношение по представения проект, проектът на становище не се 
представя." 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 4 "против" и без 
"въздържали се" прие  

Решение № 451 
В правилника чл. 4, ал. 2 се променя със следния текст: 

„Председателят на Правната комисия е и член на Висшия адвокатски 
съвет.“ 

Избира за председател на Правната комисия към Висшия 
адвокатски съвет адвокат Валя Гигова.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 452 
Създава редакционен съвет, който да подготвя за електронен 

печат и да съгласува информационен бюлетин на Висшия адвокатски 
съвет, както и информацията за оповестяване на сайта на ВАдвС, в 
състав: председател - Катерина Михайловска, членове – Валя Гигова, 
Красимира Иванова, Ели Христова. 

 
 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Закривам заседанието.  

 
(16,39 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! 

 


