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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№22 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Сряда, 14 септември 2022 г. 
ул. Цар Калоян №1-А 

 
(10,05 часа) 

1. Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС 
2. Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС, (в 10,08 ч.) 
3. Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС, (в 10,12 ч.) 
4. Красимир Краев, главен секретар на ВАдвС 
5. Албена Пискова 
6. Ангел Калайджиев, (в 14,38 ч.) 
7. Асен Георгиев 
8. Димитър Вълчев  
9. Ели Христова 
10. Златимир Жечев 
11. Катерина Михайловска, (до ….часа!) 
12. Красимира Иванова   
13. Мария Ганева 
14. Нина Седефова 
15. Ценимир Братоев, (в 11,30 ч.) 
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет 
Снежина Христова, член на Висшия Контролен съвет 
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд, (в 

10,10 ч., до 16,36 часа)  
Резервни членове: 
Александър Кашъмов, (в 14,38 ч.) 
Атанас Стоянов  
Йордан Цветанов 
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС, (до 13,02 ч.) 
Петър Славов, (до 16,36 ч.) 
Стефан Левашки, (в 10,15 ч., до 16,36 ч.) 
Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Славяна Младенова, председател на АК – Видин, (до 16,36 ч.) 
Станислава Тихолова, председател на АК – Търговище (до 16,36 ч.) 
Елена Радева, председател на АК – Смолян, 
Димитър Петров, председател на АК – Варна. 
Отсъстват: 
Иван Чолаков 
Стефка Въжарова 
Стефан Гугушев 
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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. Правни мнения и становища. 
 Докладва: Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС 
4. Въпроси, свързани с ЕАР. 
 Докладва: Асен Георгиев, председател на КЕПЕАР  
5. Разни. 
6. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
 Докладва: Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС 
 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, добър ден! Откривам 

редовното заседание на Висшия адвокатски съвет, имаме кворум.  
Преди да обявя кворума обаче, искам да направя едно приятно 

обявление. Нашият колега Димитър Вълчев – доайенът, успя да стане 
баща миналия месец. Честитим му всички и му пожелаваме успешен и 
дълъг живот, и наследниците да са като тебе! (Продължителни 
ръкопляскания.)  

 
……… 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 525 
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 (три 

хиляди) лева за периода 15.07-8.09.2022 г., посочени във финансовия 
доклад на главния секретар вх. №1950/12.09.2022 г. 
 

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

Решение № 533 
Приспада сумата в размер на 1640 (хиляда шестстотин и 

четиридесет) лева от задълженията на Адвокатска колегия – Стара 
Загора към Висшия адвокатски съвет,  поради невъзможност за 
събиране на вноски от лицата, посочени в писмо до ВАдвС от АК–
Стара Загора с изх. № 192/10.08.2022 г.  
 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 534 

Приспада сумата в размер на 660 (шестстотин и шестдесет) лева 
от задълженията на Адвокатска колегия – Монтана към Висшия 
адвокатски съвет,  поради невъзможност за събиране на вноски от 
лицата (настъпила смърт), посочени в писмо до ВАдвС от АК–
Монтана с изх. № 29/11.08.2022 г.  
 

* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 535 

Продължава действието на договор на Висшия адвокатски 
съвет с адвокат Ана Драгомирова Велкова – лице по защита на 
личните данни, сключен на 1.10.2021 г., като се запазват същите 
условия, за срок от една година, до 1.10.2023 г. 

 
 

* * * 
 
 
 
Висшият адвокатски съвет с 6 гласа "за", 8 "против", без 

"въздържали се" прие 
Решение № 536 

Не приема да бъде продължен гражданският договор на адв. 
Красимир Янков Недев, резервен член на ВАдвС и медиен консултант 
на ВАдвС, сключен на 31.01.2019 г., при условията описани в него. 

 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 536-А 
Целевата сметка на Висшия адвокатски съвет за подпомагане 

на украински адвокати да бъде трансформирана по начин, който е 
подходящ за банката и по начин, който е подходящ за Висшия 
адвокатски съвет, в сметка за подпомагане на бедстващите от района 
на Карлово. 

 
* * * 

 
 
 
 



4 
 

Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие  
Решение № 537 

Открива процедура за обществено обсъждане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения. На 
основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, срокът 
за обществено обсъждане след публикуване на проекта на наредба и 
мотивите на сайта на вносителя - Висшия адвокатски съвет е 30 дни, 
в рамките на който срок всички заинтересовани лица могат да 
направят своите становища, предложения и коментари по 
публикувания проект на наредба и съпътстващите го документи. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 538 
Приема, че са налице основания за иницииране на 

тълкувателно решение за упражняване на правомощията по чл. 125 
от Закона за съдебната власт на Висшия адвокатски съвет. 

Възлага на адв. Милена Табакова да изготви становището за 
сезиране на колегията на Върховния касационен съд. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 539 
Да изпрати становище до министъра на правосъдието, в което 

да бъде изрично посочено, че Висшият адвокатски съвет счита 
направените предложения на Камарата на частните съдебни 
изпълнители за неприемливи, като изложи съображения за това, 
посочени в писмото на проф. Калайджиев, писмото на адв. Валя 
Гигова и писмото на доцент Братоев. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 540 
Отхвърля искането за иницииране на производство за 

противоконституционност по отношение на разпоредбата на чл. 161, 
ал. 1, предложение 3. Взема решение за иницииране на процедура по 
усъвършенстване на съответното законодателство с оглед 
изменението на разпоредбата на чл. 161, ал. 1, предложение 3 и 
привеждането й в съответствие с чл. 78, ал. 3 на ГПК, по отношение 
на разноските. 
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Възлага на адв. Петър Славов, резервен член на Висшия 
адвокатски съвет, да изготви проекта и да го представи на Висшия 
адвокатски съвет. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 541 
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да 

сключи договор с „КРОС РОУД“ ООД, аналогичен на договора, който 
беше сключен с фирмата от Велико Търново, като се укаже при 
сключването на договора, че Висшият адвокатски съвет би предпочел 
да се изследват възможностите за развитие и поддръжка на настоящия 
регистър, а не изготвянето на нов. Впоследствие, след получаване на 
отговор от фирмата, да се обсъди и ангажирането на консултант за 
оценка на офертата, ако такава бъде дадена.  

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 3-ма 
"въздържали се" прие  

Решение № 542 
Националната пролетна конференция на адвокатите от 

страната през 2023 г. да се проведе в Силистра. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 543 
Определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за 

провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за 
есенната сесия на изпита за кандидати за адвокати и младши адвокати 
за 2022 г., писмен изпит – на 29 и 30 октомври 2022 г., и устен изпит – 
на 12 ноември 2022 г.  

Писменият изпит се провежда в Университета за национално и 
световно стопанство /УНСС/ в гр. София, район „Студентски“, ул. „8-
ми декември“ № 19, ет. 2, в залите №2005, №2006, №2007 и №2009, 
както следва: 

- първа част – на 29 октомври 2022 г. от 9,00 ч., регистрация – 
от 8,00 ч.; 

- втора част – на 30 октомври 2022 г. от 14,00 ч., регистрация – 
13,15 ч.  

 Устният изпит се провежда на 12 ноември 2022 г. – от 9,00 ч. в 
сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4, 
зала № 3, в гр. София. 

* * * 
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……… 
ПРЕДС.  ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Разбираме се да проведем 

извънредно заседание на Висшия адвокатски съвет на 20 октомври. 
Закривам заседанието.  

 
(19,00 часа) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

     Д-Р 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. 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. 


