ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ
№19
РЕДОВНО, ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Петък, 3 юни 2022 г.
Интерхотел „Сандански“
зала „Пирин“
(10,10 часа)
1. Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС
2. Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС
3. Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС
4. Красимир Краев, главен секретар на ВАдвС
5. Албена Пискова
6. Ангел Калайджиев
7. Асен Георгиев
8. Ели Христова
9. Златимир Жечев
10. Красимира Иванова
11. Мария Ганева
12. Нина Седефова
13. Ценимир Братоев
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд
Димитринка Герганова, член на Висшия контролен съвет
Снежина Христова, член на Висшия Контролен съвет
Стефан Марчев, председател на Софийския адвокатски съвет
Жана Кисьова, Софийска адвокатска колегия (от 11,00 часа)
Калина Милославова, зам.-председател на Националното бюро
за правна помощ
Резервни членове:
1. Александър Кашъмов
2. Атанас Стоянов
3. Иван Чолаков, (в 10,30 ч.)
4. Йордан Йорданов
5. Стефка Въжарова
6. Стефан Левашки, (в 10,15 ч.)

Председатели на колегии на ротационен принцип:
Димчо Кьосев, председател, АК – Силистра
Златина Йовчева, председател, АК – Стара Загора
Кирил Александров, председател, АК – Пазарджик
Лидия Атанасова, председател АК – Сливен
Мария Георгиева, председател АК – Благоевград, (от 12,00 ч.)
Димитър Чавеев, зам.-председател АК – Варна
Галина Пенчева, секретар АК – Добрич
Отсъстват:
Димитър Вълчев
Катерина Михайловска
Красимир Недев
Петър Славов
Стефан Гугушев
Ивайло Арнаудов, председател на АК – Плевен

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.
Докладва: главният секретар на ВАдвС
3. Правни въпроси и становища.
Докладва: зам.-председателят адв. Валя Гигова
4. Разни.
5. Обсъждане на въпроси и становища, свързани с ЕАР.
Докладва: председателят на КЕПЕАР Асен Георгиев
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Добър ден, колеги.
Да благодарим първо на нашите домакини! Редовно изнесено
заседание за пръв път провежда нашият съвет, и това е в гр.
Сандански. Благодарност на колегата Георгиева от БлАК за
организацията, която направи.
Виждам, че има леки проблеми с интернета, обаче донякъде
сме ги решили, главно с личните телефони. Мисля, че донякъде
нещата са стиковани. Сега предполагам, че ще ни донесат и
програмата разпечатана, за да я имате пред себе си. Проблемът са

материалите, понеже все пак нали сме в електронен формат вече и се
опитваме да правим всичко електронно.
Имаме кворум – 13, Димитър Вълчев отсъства, предупредил е,
и Катерина Михайловска.
……………
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно
прие
Решение № 453
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 (три
хиляди) лева за периода 13-27.05.2022 г., посочени във
финансовия доклад на главния секретар вх. № 1372/31.05.2022 г.
***
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 4 "против" и 1
"въздържал се" прие
Решение № 455
Отклонява
като
неоснователно,
искане
вх.
№1246/13.05.2022 г., от Адвокатско дружество „Добрев и
Люцканов“ за сезиране на Конституционния съд на РБ, на
основание
чл.
150,
ал.
4
КРБ,
за
обявяване
на
противоконституционност на Пар. 7 от Закон за изменение на
Закона за българското гражданство (обн. ДВ, бр. 26 от 2022 г.).
***

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и
1 "въздържал се" прие
Решение № 456
Възлага на адвокат Ина Лулчева да изготви проект на
становище по конституционно дело № 9/2022 г. по описа на
Конституционния съд на РБ.
***

Висшият адвокатски съвет без гласове "за", 11 "против" и
2-ма "въздържали се" прие
Решение № 457
Отклонява предложението на Петър Славов, резервен член
на Висшия адвокатски съвет, да се даде дистанционен достъп до
заседанията на Висшия адвокатски съвет на резервни членове и
на други със съвещателен глас, които присъстват на заседанията
на Висшия адвокатски съвет.
………
Благодаря, колеги. Ще се видим на Националната конференция
утре.
(14,12 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ………

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

