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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№20 

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Четвъртък, 16 юни 2022 г. 
ул. Цар Калоян №8, ет. 4, зала 2 

 
(10,05 часа) 

1. Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС 
2. Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС 
3. Красимир Краев, главен секретар на ВАдвС 
4. Албена Пискова 
5. Ангел Калайджиев 
6. Асен Георгиев 
7. Ели Христова, (до 12,45 ч.)  
8. Катерина Михайловска 
9. Красимира Иванова   
10. Мария Ганева 
11. Нина Седефова, (в 10,38 часа) 
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет 
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен 

съд, (по т. 5 Дисциплинарни преписки напуска заседанието, 15,29 ч.) 
Милен Райков, член на Висшия Контролен съвет 
Жана Кисьова, Софийски адвокатски съвет, (до 12,00 ч.) 
Резервни членове: 
Иван Чолаков 
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдС, (в 12,58 ч.)  
Петър Славов 
Стефка Въжарова  
Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Димчо Кьосев – председател, АК – Силистра, (до 13,10 ч.) 
Златина Йовчева – председател, АК – Стара Загора 
Ивайло Арнаудов – председател, АК – Плевен, (до 13,10 ч.) 
Кирил Александров – председател, АК – Пазарджик 
Лидия Атанасова – председател, АК – Сливен 
Мария Георгиева  – председател, АК – Благоевград. 
Отсъстват: 
Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС 
Димитър Вълчев  
Златимир Жечев 
Ценимир Братоев  



2 
 

Александър Кашъмов 
Атанас Стоянов 
Йордан Цветанов 
Стефан Гугушев 
Стефан Левашки 
(Светлозар Николов от АК-Варна, присъства по т. 1 от 

дневния ред, Доклад на председателя) 
 

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. Въпроси свързани с ЕАР. 

Докладва: Асен Георгиев – председател на 
КЕПЕАР  

4. Правни мнения и становища.  
Докладва: заместник-председателят на ВАдвС 
Валя Гигова  

5. Дисциплинарни и индивидуални преписки.  
Докладва: председателят на ВАдвС  
Ивайло Дерменджиев 

6. Разни 
 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги,  добър ден, 

откривам извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет. Днес 
сме в много трудна ситуация въобще и с кворума, 10 човека 
събрахме. Обадиха ми се, че ще отсъстват днес за целия ден Ина 
Лулчева, Златимир Жечев  – има абитуриент, Ценимир Братоев  
сутринта се оказа, че е болен и няма да може да дойде, Димитър 
Вълчев. Към момента сме 10 човека, Нина Седефова ще се 
присъедини около час. Имаме кворум и можем да взимаме решения. 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно 
прие 

Решение № 458 
Прави промяна в дневния ред, като точката „Въпроси, 

свързани с ЕАР“ става т. 3.  
 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно 
прие 

Решение № 459 
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 (три 

хиляди) лева за периода 28.05-13.06.2022 г., посочени във 
финансовия доклад на главния секретар вх. № 1510/14.06.2022 г. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно 

прие 
Решение № 460 

Дава мандат на председателя и главния секретар на Висшия 
адвокатски съвет да сключи  договор с ЕТ „Камерон-Валери Томов“ за 
поддръжка на компютърната техника на ВДС и библиотеката на ул. 
Цар Калоян № 8, за срок от 1 година, считано от 1.07.2022 г., на цена 579 
(петстотин седемдесет и девет) лева месечно.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 1 "против" и без 

"въздържали се"  прие 
Решение № 461 

Дава мандат на председателя и главния секретар на Висшия 
адвокатски съвет да се поднови договора с „Нетпойнт Сървисис“ ООД 
за дистанционна администрация на мрежовото оборудване - 
абонаментна поддръжка на „Оборудването по Приложение № 1“ за 28 
бр. компютри + 2 сървъра, за срок от 1 година, считано от 29.06.2022 г.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно 

прие 
Решение № 462 

Възлага на председателя и главния секретар на Висшия 
адвокатски съвет да сключат рамково споразумение по договор с 
Борика за нов 3-годишен период, при същите условия.  

 
 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие  
Решение № 464 

Възлага на председателя и главния секретар на Висшия 
адвокатски съвет да сключат договор за изработка на 
адвокатските карти с „Демакс“ АД, съгласно оферта, вх. № 
1497/14.06.2022 г.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 465 
Отлага разглеждането на точка 2.02. от днешния дневен ред 

за заседанието през м. 09.2022 г.  
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 467 
Възлага на председателя и главния секретар да сключат 

договор с фирма „Дара Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 175411835, 
седалище и адрес на управление: София, ж.к. Редута, ул. Острец 
№24, вх. А, ет. 2, ап. 5; за изработване на годишни тефтери за 2023 
г., големи – 250 бр., работни малки – 15 000 бр., съгласно 
постъпила оферта вх. № 1529/15.06.2022 г. 

 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 468 
Възлага да председателя и главния секретар да проведат 

оперативни разговори с представителите на "Банчев-Колев" 
ЕООД. По договора от 21.03.2022 г. с „ЛЕКС.БГ“ ЕАД в частта, в 
която е прекратен, да бъде подписано споразумение, че страните 
не си дължат нищо. 

 Втората част от договора, която касае IT-мениджмънта, се 
изменя в рамков договор, като плащането е само при възлагане.  

Да бъде назначен IT-специалист, с ясна задача – освен че ще 
консултира, това лице да бъде обучено, за да поддържа регистъра. 

 
* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 469 

Да се внесе в Народното събрание предложение за промяна 
на нормативно определените разходи за адвокатска дейност от 
25% на 40%. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 470 
Приема депозираното становище от Ралица Топчиева с 

добавка първа част на становището на Анета Андонова, с всички 
коментари, направени в хода на дискусията. Възлага на адв. Валя 
Гигова да изготви конкретния проект за внасяне в 
Министерството на правосъдието до следващия понеделник. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 471 
Одобрява предварителното изготвено становище вх. 

№1486/13.06.2022 г. по Конституционно дело № 7/2022 г. 
 Възлага на Румен Ненков – експерт по правни въпроси към 

Висшия адвокатски съвет, да изготви окончателно становище на 
базата на предварителното изготвено от него  по Конституционно 
дело №7/2022 г. 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 472 
Одобрява изготвеното становище от Румен Ненков по 

Конституционно дело №8/2022 г.   
Намира, че е налице противоконституционност на чл. 329, 

ал. 1 НК, поради несъвместимост с чл. 48, ал. 4 във връзка с чл. 4 
и Преамбюла на Конституцията, и за противоконституционност 
на чл. 329, ал. 2 НК, поради несъвместимост с чл. 32, ал. 1 във 
връзка с чл. 4 и Преамбюла на Конституцията.  

Възлага на Румен Ненков – експерт по правни въпроси към 
Висшия адвокатски съвет, да изготви окончателно становище на 
базата на предварителното изготвено от него по Конституционно 
дело № 8/2022 г. 

 
* * * 



6 
 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие  
Решение № 473 

Поддържа становището на адв. Ина Лулчева. 
Счита, че искането на главния прокурор за установяване 

на противоконституционност на чл. 169, ал. 5 от Закона за 
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп., 
ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.) и на § 3-4, 7-17, 19 – 27, 29 – 31, 33, 35 – 
67 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната 
власт (обн., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.) е неоснователно, поради 
което следва да бъде отхвърлено в цялост. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 474 
Приема становището на Пламен Стефанов по ЗИД на НК. 
Счита, че предложеното изменение на чл. 93, т. 31 НК е 

необходимо, но недостатъчно, и следва да се извърши при 
внимателен преглед на законодателната уредба по такъв начин, 
че да не се създадат повече проблеми от съществуващите в 
момента. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 488 
Свиква извънредно заседание на Висшия адвокатски съвет 

на 28.07.2022 г., четвъртък, от 10.00 часа, което ще се проведе в 
София, ул. Цар Калоян №1-А. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 2-ма "против" и 

без "въздържали се"  прие  
Решение № 489 

Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет д-р 
Ивайло Дерменджиев да изрази на предстоящия международен 
конгрес на CCBE и FBE в София положително становище във 
връзка със статута на украинските адвокати и предвид на 
ситуацията в Украйна, при направено искане, в съзвучие с 
националното законодателство. 

 
* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 490 

Във връзка с Решение № 414/09.05.2022 г. на Висшия 
адвокатски съвет, което гласи –  „да се 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“, определя 
Волен Бояджийски – юрисконсулт при Висшия адвокатски съвет, 
като лице за контакт с министерството на образованието, срещу 
допълнително месечно възнаграждение в размер на 100 (сто) 
лева, считано от 01.06.2022 г. 

 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, закривам 

заседанието, благодаря Ви.  
 

(16,27 часа) 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 
    ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВИСШИЯ 
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

     ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ……… 
 
 
 
Изготвил протокола: 

(Е. Бончевска)  
 
 

Забележка: Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни 
и индивидуални преписки. В протокола са заличени текстовете, които 
съдържат лична чувствителна информация за адвокати и лични данни, 
които към настоящия момент съставляват търговска тайна на Висшия 
адвокатски съвет спрямо трети лица. 


