
1 
 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 28 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Четвъртък, 8 декември 2022 г. 
ул. Цар Калоян №1-А 

(10,10 часа) 
 

1. Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС, (присъства от 
10,10 ч.; следобед в 16,06 ч.) 

2. Ина Лулчева, зам.-председател на ВАдвС, (в 10,36 ч; излиза в 
11,00 ч. до 11,50 ч.) 

3. Валя Гигова, зам.-председател на ВАдвС 
4. Красимир Краев, главен секретар на ВАдвС 
5. Албена Пискова 
6. Ангел Калайджиев 
7. Асен Георгиев (излиза за периода 13,25-16,00 ч.) 
8. Димитър Вълчев 
9. Ели Христова  
10. Златимир Жечев 
11. Катерина Михайловска 
12. Красимира Иванова   
13. Нина Седефова 
14. Ценимир Братоев. 
Валентин Бенатов, председател на Висшия контролен съвет, (до 

16,03 ч.) 
Снежина Христова, член на Висшия контролен съвет, (в 10,34 ч.) 
Ива Згурова – зам.-председател на Софийския адвокатски съвет 
Резервни членове: 
Александър Кашъмов, (в 11,00 часа)  
Атанас Стоянов  
Иван Чолаков 
Йордан Цветанов 
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС 
Петър Славов 
Стефка Въжарова 
Стефан Гугушев 
Председатели на колегии на ротационен принцип: 
Жулиета Калчева, председател на АК – Монтана 
Петър Танаицов, председател на АК – Враца 
Атласка Данкова, председател на АК – Ямбол. 
(В залата присъства и Светлозар Николов, в началото на 

заседанието.) 
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Отсъстват: 
Мария Ганева 
Стефан Левашки 
Илонка Райчинова, председател на Висшия дисциплинарен съд 

 
Дневен ред: 

1. Доклад на председателя на Висшия адвокатски съвет. 
Докладва: председателят на ВАдвС  

2. Финансови въпроси.  
Докладва: главният секретар на ВАдвС  

3. Организационни въпроси свързани с провеждането на ОСАС 
   Докладва: главният секретар на ВАдвС  
4. Въпроси свързани с дейността на ЦОА“ Кръстю Цончев“. 
4.1. Отчет по бюджета за 2022 г.  
4.2. Проект на Програма за дейността и развитието на ЦОА“ 

Кръстьо Цончев“ през 2023 год.  
4.3. Проектобюджет за 2023 год.  

Докладват: зам.-председателят на ВАдвС  
Валя Гигова и главният секретар на ВАдвС  

5. Правни мнения и становища.  
Докладва: зам.-председателят на ВАдвС –  

 Валя Гигова  
6. Дисциплинарни и индивидуални преписки.  

Докладва: зам.-председателят на ВАдвС  
 Ина Лулчева  

7. Разни.  
Докладва: главният секретар на ВАдвС 

      
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги,  добър ден и честит 

празник на тези, които празнуват днес!  
Откривам днешното редовно заседание. Отсъства Мария Ганева – 

мисля, че тя предупреди, че ще отсъства. Ина Лулчева ще закъснее. 

Колеги, имаме редовен кворум, присъстват 13 основни членове. 

Имате ли предварителни въпроси по дневния ред, преди да започна с 

доклада?  

………. 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 2-ма "против" и без 

"въздържали се" прие 
 

Решение № 637 
Външните лица, които не са членове на съвета, ротационни 

председатели на колегии или представители на органи, да напуснат 
заседателната зала при провеждане на дискусия по организационни 
въпроси.  
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* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 638 

Одобрява извършените разходи на стойност над 3000 (три 
хиляди) лева за периода 18.11.-05.12.2022 г., посочени във финансовия 
доклад на главния секретар вх. № 2601/5.12.2022 г. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 641 

Отпуска дарение на благотворителната инициатива 
„Българската Коледа”, 20-о издание, 2022-2023 г. в размер на 10 000 
(десет хиляди) лева. 

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

Решение № 642 
Да заплати за 50 бр. годишен абонамент за 2023 г. на списание „ 

Общество и право“, като средствата бъдат преведени на Съюза на 
юристите в България.  

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

Решение № 643 
Отпуска финансова подкрепа на Сдружението за международни 

състезания по право със сумата от 4 700 (четири хиляди и седемстотин) 
евро за участие в състезание по международен търговски арбитраж и 
медиация, което ще се проведе в Париж, Франция от 6 до 11 февруари 
2023 г. 

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

Решение № 645 
На основание чл. 122, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 111, ал. 3 и чл. 113 от 

Закона за адвокатурата Висшият адвокатски съвет свиква Общото събрание 
на адвокатите от страната, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2023 г. 
при следния дневен ред: 

I. Връчване на наградата „Тодор Бурилков“ за 2022 г. 
Наградата ще бъде връчена от председателя на Висшия адвокатски 

съвет  д-р Ивайло Дерменджиев. 
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2022 г., 

съдържащ: 
1. Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2022 г. 

Докладва: председателят на ВАдвС 
            д-р Ивайло Дерменджиев 

2. Финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2022 г. 
Докладва: главният секретар на ВАдвС 

      Красимир Краев  
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ІІI. Доклад на Висшия контролен съвет за 2022 г.  
Докладва: председателят на Висшия контролен    
съвет Валентин Бенатов  

ІV. Отчет на Висшия дисциплинарен съд за 2022 г. 
Докладва: председателят на Висшия дисциплинарен 
съд Илонка Иванчева-Райчинова.  

V. Изказвания и обсъждания на докладите и отчетите. 
Приемане на решения.  

VI. Обсъждания, становища, предложения относно работата на 
адвокатите и дейността на адвокатурата. 

Откриването на събранието ще бъде на 25.02.2023 г., събота, от 
8,30 часа, при падащ кворум по чл. 111, ал. 3, изречение 2-ро от Закона 
за адвокатурата, в 9,30 часа в град София, х-л „Астория“ (бивш 
„Родина“). 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и 2-ма 

"въздържали се"  прие 
Решение № 647 

Приема бюджета на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю 
Цончев" за 2023 г. така, както е предложен в материала по т. 4.2.  

 
* * * 

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

Решение № 648 
Утвърждава учебния план, списъка и Програмата на Центъра 

за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за 2023 г.  
 

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

Решение № 649 
Приема Програмата за дейността на Висшия адвокатски съвет 

за 2023 г. вх. № 2619/12.2022 г. 
 

* * * 
 
 
 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  
Решение № 650 

Възлага на адв. Ели Христова организирането и провеждането 
на българо-гръцки форум на високо равнище за подписване на 
меморандум за сътрудничество с гръцката адвокатура, което да се 
проведе през м. март 2022 г. в България. 

 
* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  
Решение № 651 

Възлага на главния секретар на Висшия адвокатски съвет и 
резервния член адв. Йордан Цветанов да организират провеждането на 
Есенната конференция в гр. Велико Търново през 2023 г. и да 
предложат финансов план и програма за провеждане. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 652 

Възлага на работна група в състав Асен Георгиев, Валя Гигова, 
Ели Христова, Йордан Цветанов и Стефан Гугушев да изготви начин 
на представяне на българската адвокатура пред CCBE, рекламен клип, 
и да го представи пред Висшия адвокатски съвет. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 653 

Отклонява искане по вх. №2444/15.11.2022 г., направено от 
Петър Топуров, за образуване на тълкувателно дело във връзка с 
тълкуване съдържанието на чл. 74, ал. 1 от НПК относно понятието 
„пострадал в наказателния процес“. Мотивите на решението се 
съдържат в становището на консултанта на Висшия адвокатски съвет 
Румен Ненков.  

* * *  
 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 654 

Възлага на Румен Ненков – консултант на Висшия адвокатски 
съвет, да изготви становище в подкрепа на искането на Министерски 
съвет в неговата цялост. (вх. № 2536/25.11.2022 г.) 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 655 

Отклонява искането за иницииране на производство по чл. 150, 
ал. 2 от Конституцията по съображения, изложени в доклада на Ирина 
Богданова – консултант на Висшия адвокатски съвет.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 656 

Приема становището на Ирина Богданова – консултант към 
Висшия адвокатски съвет, за становище на Висшия адвокатски съвет 
като бъде допълнено и уточнено. (По искане вх. №2456/15.11.2022 г.) 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
Решение № 657 

Становището на Висшия адвокатски съвет относно 
законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон да бъде 
внесено в Народното събрание като в т. 2.2.12 се допълни, че 
разпоредбите в закона с оглед спецификата на някои свободни 
професии ще се прилагат след приемане на промените в специалните 
закони.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 1 

"въздържал се" прие 
Решение № 658 

Приема проекта за становище по законопроекта за 
несъстоятелност на физическите лица, вх. №2586/5.12.2022 г. 

Определя при обсъждане на законопроекта в работната група в 
Народното събрание да участват проф. Ангел Калайджиев, Валя 
Гигова и Златимир Жечев.  

……… 
ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Каквото е извън законовата 

делегация, ще се уреди с решение.  
Колеги, закривам заседанието.  
 

(17,20 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. 

 


