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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№21 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Четвъртък, 21 юли 2022 г. 
ул. Цар Калоян №1-а 

 
(10,10 часа) 

1. Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС 
2. Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС 
3. Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС 
4. Красимир Краев, главен секретар на ВАдвС 
5. Албена Пискова 
6. Ангел Калайджиев, (до 15,00 часа) 
7. Асен Георгиев 
8. Ели Христова 
9. Златимир Жечев, (в 10,53 часа) 
10. Катерина Михайловска 
11. Красимира Иванова   
12. Мария Ганева 
13. Нина Седефова 
14. Ценимир Братоев   
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет 
Димитринка Герганова, член на Висшия Контролен съвет 
Ива Згурова, Софийски адвокатски съвет 
Резервни членове: 
Йордан Цветанов 
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС 
Петър Славов 
Стефка Въжарова  
Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Славяна Младенова, председател на АК – Видин 
Евгени Попов, председател на АК – Габрово 
Станислава Тихолова, председател на АК – Търговище 
Георги Баев, председател на АК – Пловдив (не е на ротационен 

принцип, по конкретен въпрос) 
Отсъстват: 
Димитър Вълчев 
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд  
Александър Кашъмов 
Атанас Стоянов 
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Иван Чолаков  
Стефан Гугушев 
Стефан Левашки  

 
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: д-р Ивайло Дерменджиев,  
председател на ВАдвС  

2. Финансови въпроси. 
 Докладва: Красимир Краев, главен секретар на ВАдвС  
3. Въпроси, свързани с ЕАР. 
 Докладва: Асен Георгиев, председател на КЕПЕАР  
4. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
 Докладва: Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС 
5. Въпроси, свързани с Наредба №2 (изпит за адвокати и 

младши адвокати). 
 Докладват: Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС   
    и Албена Пискова, член на ВАдвС    
6. Разни. 
7. Правни мнения и становища. 
 Докладва: Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС   
 
 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Откривам редовното 

заседание на Висшия адвокатски съвет. Имаме кворум, присъстват 13 
основни членове към момента. 

……….. 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно 

прие 
Решение № 491 

Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 (три 
хиляди) лева за периода 14.06-18.07.2022 г., посочени във 
финансовия доклад на главния секретар вх. № 1724/19.07.2022 г. 
 

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

Решение № 492 
Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат Елка 

Николова Дочева от Адвокатската колегия – Русе в размер на 
3000 (три хиляди) лева по молба с вх. № 1571/14.06.2022 г. 
 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно 
прие 

Решение № 493 
Отпуска еднократна финансова помощ на адв. Димитър 

Марков Стойчев от Адвокатска колегия – Смолян в размер на 
1500 (хиляда и петстотин) лева по молба с вх. №1571/22.06.2022 г. 
 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно 
прие 

Решение №494 
Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат Явор 

Иванов Калчев от Адвокатска колегия –  Варна в размер на 5000 
(пет хиляди) лева по молба с вх. № 1699/15.07.2022 г. 
 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 1 глас "за", без "против" и 13 
"въздържали се"   прие  

Решение № 495 
Отклонява искането на адвокат Надежда Петева Стоянова 

от Адвокатска колегия – Хасково за отпускане на финансова 
подкрепа. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно 
прие  

Решение № 496 
Отпуска на Адвокатска колегия – Смолян сумата от 7856 

(седем хиляди осемстотин петдесет и шест) лева за извършването 
на реконструкция, обзавеждане и оборудване на адвокатската 
стая, находяща се в сградата на Съдебната палата - гр. Смолян и 
обособяването й в Регионален център за консултации.  
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* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно 
прие 

Решение № 497 
 
Одобрява извършените от „ВЕСПА 2020“ ЕООД разходи в 

размер на 5150 (пет хиляди сто и петдесет) лева, като същите 
бъдат изплатени по посочената от изпълнителя банкова сметка. 
 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и 
1 "въздържал се" прие 

Решение № 498 
Отклонява искането на адвокат Христина Георгиева от 

Софийската адвокатска колегия, постъпило с молба вх. 
№1601/2022 г. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно 
прие 

Решение № 499 
Определя адвокат Константин Димитров от Софийската 

адвокатска колегия (индивидуален член на UIA) за представител 
на българската адвокатура в конференцията на UIA, която ще се 
проведе през м. 10.2022 г. в Дакар, Сенегал, като го задължава да 
представи както предварителна подготовка за конгреса, така и 
отчет след приключването му; възлага му представителството на 
Висшия адвокатски съвет и да установи контакти със 
Северноафриканските адвокатски организации.  

Висшият адвокатски съвет поема финансовите разходи в 
размер на 3463 (три хиляди четиристотин шестдесет и три) евро. 
 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно 
прие 

Решение № 500 

Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло 
Дерменджиев да проведе разговори с Доминик Атиас – директор на 
Международната фондация за обучение на адвокати - за участие от 
страна на българската адвокатура като редовен асоцииран член 
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на  Международната фондация за обучение на адвокати, при годишна 
такса в размер до 2 000 евро. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 
2-ма "въздържали се"  прие 

Решение № 501 
Не приема условията в Договора за предоставяне на 

технически сътрудник за осъществяване на експлоатационна 
поддръжка на обновения Единен адвокатски регистър (ЕАР) от 
1.06.2022 г., предоставен от "Банчев-Колев" ЕООД. Договорът с 
"Банчев-Колев" ЕООД да не бъде подписван. 

 
* * * 

 
По преписката по три жалби с вх. № 1610/30.06.2022 г., вх. 

№ 1611/30.06.2022 г. (допълнена с вх. №1690/14.07.2022 г.) и вх. № 
1619/01.07.2022 г., всички по описа на ВАдвС, против Решение 
№247 и Решение №248, взети с Протокол №13/16.06.2022г. на 
Адвокатския съвет – Пловдив. 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 

1 "въздържал се" прие  
Решение № 502 

            Оставя без уважение жалба вх. №1610/30.06.2022г. от 
адвокат Белин Нешев Узунов, адвокат Вангел Динев Колев, 
адвокат Васил Димитров Костадинов, адвокат Стефка Георгиева 
Апостолова, адвокат Светлана Иванова Паскалева, адвокат Зоя 
Костадинова Тошкова, всички от Адвокатска колегия – Пловдив; 
жалба вх. №1611/30.06.2022г. от адвокат Магдалина Стоянова 
Царева, адвокат Недялка Власакиева Печева, адвокат Иван 
Димов Иванов, адвокат Мария Вълкова Гунчева, адвокат 
Любина Тодорова Карамитева, всички от Адвокатска колегия – 
Пловдив, и жалба вх. №1619/01.07.2022г. от адвокат Лилия 
Василева Попова, адвокат Ясенка Димитрова Шигарминова и 
адвокат Антоанета Стоянова Ненова, всички от Адвокатска 
колегия – Пловдив, против Решение №247 и Решение №248, взети 
с Протокол №13/16.06.2002г. на Адвокатския съвет на 
Адвокатска колегия – Пловдив.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и 

2-ма "въздържали се"  прие 
Решение № 518 

На основание чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.10.2004 г. за 
условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши 
адвокати (Обн., ДВ, бр. 99 от 09.11.2004 г.; изм. и доп., бр. 39 от 
2005 г.; попр., бр. 41 от 13.05.2005 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2008 
г.; изм., бр. 21 от 15.03.2011 г.) 

1. Утвърждава тематичен конспект за изпита за 
адвокати и младши адвокати както следва по приложение 
„Тематичен конспект“ от 21.07.2022 г. (От проекта за конспект 
в раздел IV отпадат въпроси №№ 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 и да бъде 
коригиран въпрос №14, като отпада изразът „допълнителни 
протоколи“.) 

2. Утвърденият Тематичен конспект да се изпрати на 
всички адвокатски колегии в страната в 7-дневен срок, считано 
от днес.  

3. Утвърденият тематичен конспект да се публикува на 
интернет страницата на Висшия адвокатски съвет в 7-дневен 
срок от днес.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно 

прие 
Решение № 519 

Насрочва провеждането на Есенната конференция на 
българската адвокатура в гр. Видин в рамките на 4 дни, с 3 
нощувки, 6-9.10.2022 г. (четвъртък – неделя). 

Одобрява предложената програма вх.№158/24.06.2022 г. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно 

прие 
Решение № 520 

В заседанието си, проведено на 21.07.2022 г., Висшият 
адвокатски съвет прие решение, с което утвърждава темата за 
Есенната национална конференция на българската адвокатура, 
която ще се проведе в гр. Видин, 6-9.10.2022 г. – „Актове, 
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постановявани от адвокатските съвети и Висшия адвокатски 
съвет. Видове и способи за обжалване.“ 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно 
прие 

Решение № 521 
Определя адвокат Асен Георгиев – член на Висшия 

адвокатски съвет и председател на КЕПЕАР на ВАдвС, за 
представител на Висшия адвокатски съвет по програма „Намери 
адвокат“ (Find a Lawyer) – във връзка с писмо вх. 
№1692/14.07.2022 г. от Министерството на правосъдието относно 
одобрение за сключване на договор за изпълнение и 
финансиране на Проект „Намери адвокат“ ("Find a Lawyer" по 
хоризонтална програма „Правосъдие – 2022-е-Правосъдие“ на 
Европейската комисия). 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно 

прие 
Решение № 522 

Приема доклада на Румен Ненков – експерт по правни 
въпроси към Висшия адвокатски съвет. 

Отклонява искането на „Булсатком“ ЕООД (вх. 
№1059/18.04.2022 г.) молба, подадена чрез адв. Гергина Кьосева 
от Софийската адвокатска колегия, с която се иска 
председателят на ВАС на основание чл. 125 във връзка с чл. 124, 
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) да направи 
предложение до общото събрание на гражданската колегия 
(ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) да даде 
задължително тълкуване на чл. 66, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) 
във връзка с чл. 9 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно 

прие 
Решение № 523 

Не приема правното мнение на Румен Ненков – експерт 
към Висшия адвокатски съвет относно становището, което на 
основание чл. 129, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната 
власт (ЗСВ) Председателят на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) 
следва да изрази по тълкувателно дело № 1/2022 г. на Общото 
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събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния 
касационен съд (ОСГТК на ВКС). 

Възлага изготвянето на становище на доц. Траян Конов, 
срок – 14.09.2022 г. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно 

прие 
Решение № 524 

Отклонява искането за сезиране на Конституционния съд 
на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 284, 
ал. 2 ГПК, чл. 212, ак. 2 АПК и чл. 242, ал. 4 АПК, по сигнал на 
Тодор Георгиев Бойчев, вх. №1669/11.07.2022 г., препратен от 
Адвокатска колегия – Хасково. 

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Приключихме по 
дневния ред. Благодаря Ви. На 28-ми няма да има заседание.  

 
(16,40 часа) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

     Д-Р ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ……… 
 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

    ИНА ЛУЛЧЕВА…………………… 
 
 
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.  

 
 
 


