
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 26 

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ  
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Сряда, 23 ноември 2022 г. 
ул. Цар Калоян №1-А 

(14,10 часа) 
 

 На заседанието присъстват: 
1. Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС 
2. Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС, (в 14,57 ч.) 
3. Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС  
4. Красимир Краев, главен секретар на ВАдвС 
5. Албена Пискова 
6. Ангел Калайджиев 
7. Асен Георгиев 
8. Златимир Жечев 
9. Катерина Михайловска 
10. Красимира Иванова   
11. Мария Ганева 
12. Нина Седефова 
Валентин Бенатов, председател на Висшия контролен съвет 
Николинка Мянкова, член на Висшия контролен съвет 
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд  
Ива Згурова – зам.-председател на Софийския адвокатски съвет 
 
Резервни членове: 
Атанас Стоянов  
Йордан Цветанов 
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС 
Петър Славов, (в 14,17 ч.) 
Стефка Въжарова, (в 14,57 ч.) 
Стефан Левашки 
 
Отсъстват: 
Ели Христова, (в командировка) 
Димитър Вълчев 
Ценимир Братоев   
Александър Кашъмов, (болен) 
Иван Чолаков 
Стефан Гугушев 
 

 
 



Дневен ред: 
1. Правни мнения и становища. 

Докладва: зам.-председателят на ВАдвС 
       Валя Гигова  
2. Обсъждане на материали по административно дело №933/2021 г. 

по описа на АССГ, ХV състав, и административно дело №5202/2022 г. на 
ВАС, Пето отделение. 

Докладва: председателят на ВАдвС 
   д-р Ивайло Дерменджиев    

3. Разни. 
4. Финансови въпроси. 

Докладва: главният секретар на ВАдвС 
       Красимир Краев 
      
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, моля да заемете 

местата си и да започваме по дневния ред. Имаме кворум – 12 човека от 
основните членове на Висшия адвокатски съвет.  

……….. 
 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 612 
Одобрява отпускането на сума в размер на 30 000 (тридесет 

хиляди) лева от Резервния фонд на Висшия адвокатски съвет за 
провеждането на семинар на Висшия дисциплинарен съд с участието 
на колеги от регионалните дисциплинарни съдилища в страната, 
който ще се проведе на 2-3.12.2022 г. в Хисаря, Пловдивска област. 

  
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 614 
Приема становището във връзка с преюдициалното запитване, 

изготвено от адв. Христо Христев и адв. Иван Стойнев, с 
допълненията, направени в днешната дискусия.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 615 
Да бъде направено искане за конституиране в процеса на 

Висшия адвокатски съвет като институция.  
 

* * * 
 
 

 



Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 616 

Прекратява дискусията.  
Отлага разглеждането на материалите по административно 

дело №933/2021 г. по описа на АССГ, ХV състав, и административно 
дело №5202/2022 г. на ВАС, Пето отделение за следващо заседание. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 617 
Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 (три 

хиляди) лева за периода 26.10.-18.11.2022 г., посочени във финансовия 
доклад на главния секретар вх. № 2501/21.11.2022 г. 

 
* * * 

 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 621 
Адвокатите, искащи финансова помощ от Висшия адвокатски 

съвет, да бъдат уведомявани за решението на Висшия адвокатски 
съвет по тяхната молба, постъпила с входящ номер във ВАдвС. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение № 622 
На основание чл. 118 от Кодекса на труда да бъде изплатено на 

всички служители на Висшия адвокатски съвет еднократно 
допълнително трудово възнаграждение в размер на 1/2 от основната 
заплата, начислена за м. ноември 2022 г., във връзка с предстоящите 
Коледни празници. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение № 624 
Приема предложената рамка за проектобюджет за 2023 г., с 

направената корекция за размяна на т. 22 и т. 23., вх. №2512/22.11.2022 
г. 

 
* * * 

 
 

 



Висшият адвокатски съвет  12 гласа "за" единодушно прие  
Решение № 625 

Приема офертата на Застрахователна компания „Булстрад“ за 
сключване на застраховка „Професионална отговорност на 
адвокатите“ и за 2023 г. съгласно предоставените с офертата Общи 
условия и специални такива. 

Да се изготви договорът за застраховка. 
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да 

подпише подготвения договор със застрахователната компания със 
срок от една година, считано от 23.01.2023 год.  

Да бъдат уведомени незабавно адвокатските колегии от 
страната за предстоящото сключване на договора за застраховка по 
риска Професионална отговорност на адвокатите за 2023 г., както и 
за договорените преференциални условия за адвокатите при 
сключването на други застраховки съгласно предоставената 
офертата като се осигури достъпа им до необходимите документи.   

 
 
Закривам заседанието. Утре в 10,00 ч. ще продължим. 
 

(17,00 часа) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
     АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
     Д-Р 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. 


