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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 25 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Четвъртък, 3 ноември 2022 г. 
ул. Цар Калоян №1-А 

 
(10,08 часа) 

 
1. Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС 
2. Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС, (в 11,15 ч.) 
3. Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС  
4. Красимир Краев, главен секретар на ВАдвС 
5. Албена Пискова, (до 18,18 часа) 
6. Ангел Калайджиев 
7. Асен Георгиев 
8. Димитър Вълчев, (до 12,50 часа) 
9. Ели Христова  
10. Златимир Жечев 
11. Катерина Михайловска 
12. Красимира Иванова   
13. Мария Ганева 
14. Нина Седефова, (в 10,18 ч.) 
15. Ценимир Братоев 
Валентин Бенатов, председател на Висшия контролен съвет, (от 

12,05 ч. до 15,15 ч. отсъства) 
Димитринка Герганова, член на Висшия контролен съвет, (до 18,00 

часа) 
Илонка Райчинова, председател на ВДС, (до 12,50 часа) 
Ива Згурова – зам.-председател на САС, (до 17,25 часа) 
Резервни членове: 
Атанас Стоянов  
Иван Чолаков, (до 17,25 часа) 
Йордан Цветанов 
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС 
Петър Славов, (до 12,50 часа) 
Стефка Въжарова, (до 18,00 часа) 
Стефан Левашки, (до 17,25 часа) 
Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Жулиета Калчева, председател на АК – Монтана 
Петър Танаицов, председател на АК – Враца, (до 17,00 часа) 
Отсъстват: 
Александър Кашъмов, (в командировка в чужбина) 
Стефан Гугушев  
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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: 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. Правни мнения и становища.  

Докладва: Валя Гигова, 
     зам.-председател на ВАдвС  
5. Дисциплинарни и индивидуални преписки.  

Докладва: Ина Лулчева,  
 зам.-председател на ВАдвС 

6. Разни.  
Докладва: Красимир Краев, 

    главен секретар на ВАдвС 
 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, имаме 13 

присъстващи, можем да започнем заседанието. 
………. 

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

Решение № 592 
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 (три 

хиляди) лева за периода 18.10-26.10.2022 г., посочени във финансовия 
доклад на главния секретар вх. № 2304/31.10.2022 г. 

 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 593 

Одобрява като разход, направен от Висшия адвокатски съвет за 
организиране на трите събития – заседание на Постоянния комитет на 
CCBE, конгрес на FBE и съвместна конференция между CCBE  и FBE, 
проведени в София в периода 22-24.06.2022 г., сума в размер на 
48 176,69 лв. (четиридесет и осем хиляди сто седемдесет и шест лева и 
69 стотинки). 
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* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 595 
Определя работна група в състав Красимира Иванова, 

Красимир Краев, Йордан Йорданов и Атанас Стоянов, която да 
проведе среща-разговор с ръководството на Застрахователна 
компания „Булстрад“ във връзка с продължаването на застраховката 
„Професионална отговорност“ за адвокатите от страната за 2023 г., да 
уточни всички отношения и за 24 ноември т. г. да докладва в 
заседанието ясно и точно предложение за основния пакет и за 
допълнителните опции, при какви цени и условия.  

 
 

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

Решение № 598 
Отклонява искането за противоконституционност, отклонява 

искането за тълкувателни дела, по вх. №2225/17.10.2022 г. от адв. 
Юлиян Любомиров Дацев. 

Възлага на правния експерт към Висшия адвокатски съвет 
Румен Ненков съвместно с адв. Петър Славов, резервен член на 
ВАдвС, да изготвят предложение за законодателно изменение, 
придружено с мотиви и частична оценка за въздействие във връзка с 
усъвършенстване на законодателството. 

 
 

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

Решение № 599 
Отлага разглеждането на предложението на Борис Силвестриев 

Милчев, вх. № 2236/2022 г., Висшият адвокатски съвет да сезира 
Конституционния съд с искане за установяване на 
противоконституционност на чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ).  

Възлага на адв. Нина Седефова, член на ВАдвС,  и Симона 
Велева да проучат въпроса и изготвят становище с оглед защитата 
правото на собственост. 

 
* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и 1 

"въздържал се" прие 
Решение № 600 

Приема становището на Милена Табакова да бъде  сезиран 
Върховният касационен съд, на основание чл. 125 от ЗСВ с 
настоящото предложение за образуване на тълкувателно дело и 
приемане от ОСГТК на ВКС на тълкувателно решение поради 
съществуваща противоречива съдебна практика по прилагане на чл. 
95 и чл. 95а от Закона за авторското право и сродните му права. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 601 
Приема становището на Румен Ненков – правен експерт към 

Висшия адвокатски съвет, по Конституционно дело №17/2022 г. 
относно това, че искането на главния прокурор е основателно, поради 
което предлага да бъде изготвено от Румен Ненков и депозирано  пред 
Конституционния съд.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 602 
Възлага на адвокат Димитринка Герганова, член на Висшия 

контролен съвет, да изготви предложение във връзка с европейските 
регламенти №1783/2020 и №1784/2020, както и по Регламент 
№1111/2019, след като се установи окончателната редакция, и да бъде 
внесено в Правната комисия на Народното събрание когато се 
разглежда законопроекта. 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 603 

Допълва  нов член 25а в Етичния кодекс на адвоката, който 
гласи: „Чл. 25а – Задължения на член на орган на адвокатурата.  

Ал. 1 – адвокат, избран за член на орган на адвокатурата, 
трябва да е достоен за доверието, оказано му от колегите и в работата 
си да се стреми да бъде полезен за адвокатската професия; 

Ал. 2 – при наличието на частен интерес член на орган на 
адвокатурата трябва да декларира този интерес пред съответния 
орган.“ 

 
* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 604 

Възлага на председателя и главния секретар на Висшия 
адвокатски съвет да сключат граждански договор с гл. ас. д-р Ирина 
Веселинова Богданова като правен консултант за дейности по 
изготвяне на становища по тълкувателни дела, по конституционни 
дела и мониторинг на законодателството, подпомагане дейността на 
Висшия адвокатски съвет, за срок от една година, считано от датата 
на подписването на договора, при месечно възнаграждение от 2000 
(две хиляди) лева. 

  
* * * 

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

"въздържали се"  прие 
Решение № 608 

Есенната национална конференция на българската адвокатура 
да се проведе през м. септември 2023 г. в гр. Велико Търново.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 609 
Определя доц. Боряна Мусева за представител на Висшия 

адвокатски съвет в Европейската съдебна мрежа по граждански и 
търговски дела. 

* * * 
 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 610 
Да бъде изпратено писмо до адвокатските колегии в страната 

във връзка с откриването на процедура за номинации на адвокати със 
значим принос за изграждането на авторитета и развитието на 
българската адвокатура. В срок до 15.01.2023 г. адвокатските колегии 
и адвокати от адвокатската общност могат да направят предложения, 
придружени с кратко представяне на кандидата. 

Определя комисия в състав Ели Христова, Красимира Иванова 
и Атанас Стоянов, която да разглежда и оценява постъпилите 
предложения във връзка с връчването на наградата „Тодор 
Бурилков“. Наградата ще бъде връчена тържествено на общото 
събрание на адвокатите от страната през м. февруари 2023 г. 

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

Решение № 611 
Създава комисия за подготовка на проект за искане за 

изграждане на мемориал на адвоката в състав Валя Гигова, Йордан 
Цветанов и Красимир Недев, която да внесе искане до Общинския 
съвет на Столична община за съгласуване на процедурата.  

……… 

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Няма нужда от решение на Висшия 

адвокатски съвет за среща. Ще се срещнем.  

Закривам заседанието. 
 

(19,00 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. 


