
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 23 

РЕДОВНО, ИЗНЕСЕНО, ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Петък, 7 октомври 2022 г. 
Хотел Импулс, конферентна зала 

гр. Видин 
 

(11,00 часа) 
На заседанието присъстват: 
1. Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС, (в 11,07 ч.) 
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 
7. Асен Георгиев 
8. Ели Христова 
9. Красимира Иванова   
10. Мария Ганева 
11. Нина Седефова 
Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен съвет 
Димитринка Герганова, член на Висшия контролен съвет  
Снежина Христова, член на Висшия Контролен съвет 
Наталия Илиева, председател на Националното бюро за правна 

помощ 
Ива Згурова, Софийски адвокатски съвет 
Резервни членове: 
Атанас Стоянов  
Иван Чолаков 
Йордан Цветанов 
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС 
Петър Славов, (в 11,54 ч) 
Стефка Въжарова 
Стефан Левашки 
Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Петър Танаицов, председател на АК – Враца 
Жулиета Калчева, председател на АК – Монтана 
Георги Баев, председател на АК – Пловдив 
Веселка Коева, председател на АК – Велико Търново  
Атласка Данкова, председател на АК – Ямбол 



Евгени Попов, председател на АК – Габрово 
Станислава Тихолова, председател на АК – Търговище 
Славяна Младенова, председател на АК – Видин 
Отсъстват: 
Димитър Вълчев 
Златимир Жечев   
Катерина Михайловска 
Ценимир Братоев  
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд 
Александър Кашъмов  
Стефан Гугушев. 
 

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 мнения и становища. 

Докладват: адв. Валя Гигова,  
зам.-председател на ВАдвС, 

        адв. Ели Христова 
4. Разни. 
 
ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Колеги, председателят малко 

закъснява, договорихме се да започнем заседанието.  
Откривам редовното заседание на Висшия адвокатски съвет.  
Всички поздравяваме колегата Наталия Илиева за рождения й 

ден с много здраве, усилия все така да съдейства за утвърждаване на 
правото на защита! Малко по-късно ще я поздравим и официално.  

Колеги, започваме с точка 1 от дневния ред. 
………. 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 554 
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 (три 

хиляди) лева за периода 09.09-3.10.2022 г., посочени във 
финансовия доклад на главния секретар вх. №2127/4.10.2022 г. 

 
 

* * * 



 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 558 
Отпуска сумата от 3000 (три хиляди) лева на Юридическия 

факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за издаване на сборник 
доклади, посветени на юбилейната конференция, като изрично 
бъде отбелязано, че се осъществява със съдействието на Висшия 
адвокатски съвет и се предоставят 30 броя от сборника на Висшия 
адвокатски съвет за колегиите и библиотеката. 

 
 

* * * 
 
 
 

 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 1 "против" и 2-ма 

"въздържали се"  прие 
Решение № 559 

Отлага публикуването за обществено обсъждане на 
измененията в Етичния кодекс, касаещи рекламата и 
посредничеството до изменението на Закона за адвокатурата.  

 
* * * 

 
 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 560 
Отменя Решение №559/7.10.2022 г. и отлага гласуването по 

този въпрос за 20.10.2022 г., на следващото заседание на Висшия 
адвокатски съвет. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 561 
Определя работна група в състав  Валя Гигова, Красимира 

Иванова, Йордан Цветанов, Христо Христев, Иван Стойнев, която 
да работи по въпроса, свързан с преюдициално запитване, 
отправено от български съдия до Съда на Европейския съюз.  

 
* * * 

 



Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 562 

Изразява отрицателно становище по така предложения 
проект за изменение и допълнение на Закона за медиацията, като 
счита, че задължителната медиация не съответства на 
българската правна система и на българските правни традиции и 
е в разрез с правата на българските граждани, тъй като на 
практика ограничава достъпа до съд и го забавя. Възлага 
изготвяне на становище по този въпрос на адвокат Таня 
Градинарова от Софийската адвокатска колегия.  

 
…….. 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, може ли да 

приключим разискванията, изчерпахме дневния ред?  
Има представяне на продукта „Лакорда“, който е добре да бъде 

видян от всички председатели на колегии обаче.  
Закривам заседанието.  
 

(14,10 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. 
 


