
 

 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
____________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 30 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Четвъртък, 5 януари 2023 г. 
ул. Цар Калоян №1-А 

(10,05 часа) 
 
Присъстват: 
1. Ивайло Дерменджиев - председател на ВАдвС 
2. Ина Лулчева – заместник-председател на ВАдвС....отсъства 
3. Валя Гигова - заместник-председател на ВАдвС 
4. Красимир Краев - главен секретар на ВАдвС 
5.Aлбена Пискова  
6. Ангел Калайджиев 
7. Асен Георгиев 
8. Димитър Вълчев 
9.  ЕлиХристова.................................................................отсъства 
10. Златимир Жечев 
11. Катерина Михайловска 
12. Красимира Иванова 
13. Мария Ганева 
14. Нина Седефова 
15. Ценимир Братоев 
Валентин Бенатов – председател на Висшия контролен съвет 
Димитринка Герганова - член на Висшия контролен съвет 
Христо Хинов – САС 
Илонка Райчинова – председател на ВДС, отсъства 
Резервни членове: 
Александър Кашъмов - влиза в залата в 10,15 ч. 
Атанас Стоянов  
Йордан Цветанов  
Иван Чолаков 
Петър Славов 
Стефка Въжарова 
Красимир Недев – медиен консултант на ВАдвС 
Стефан Гугушев – отсъства 
Стефан Левашки - отсъства 
Председатели на колегии на ротационен принци: 
Евгени Попов – председател на АК – Габрово 
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Стефан Марчев – председател на САС 
 

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. Обсъждане на Проект за бюджет на ВАдвС за 2023 год. 

Докладва: главният секретар на ВАдвС 
4. Въпроси свързани с ЕАР. 

Докладва: председателят на КЕПЕАР –  
адв. Асен Георгиев 

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

6. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
Докладва: зам.-председателят на ВАдвС –  
адв. Ина Лулчева 

7. Разни. 
Докладва: Гл. секретар на ВАдвС –  
адв. Красимир Краев 

 
* * * 

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, добър ден! За 
много години! 

Кворумът на присъстващите е 13 и може да заседаваме. 
Откривам заседанието. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ 

единодушно прие 
Решение № 668 

Одобрява извършените разходи от 05.12.2022 до 
31.12.2022 г. на стойност над 3000 лв., посочени във 
Финансовия доклад на главния секретар 
вх.№ 5/03.01.2023 г. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ единодушно 

прие 
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Решение № 670 
Одобрява констатираните и предложени от Комисията, 

определена със Заповед № А-107 от 29.11.2022 г., за извършване 
на годишна инвентаризация за бракуване на дълготрайни 
активи с натрупано изхабяване и негодни за употреба по 
Протокол за брак, вх. № 2704 от 22.12.2022 г. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ единодушно 

прие 
Решение № 671 

Приема Отчета на бюджета на Висшия адвикатски съвет 
за 2022 г. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ единодушно 

прие 
Решение № 672 

Отлага в днешния ден искането на председатели на 
колегии във Висшия адвокатски съвет, вх. № 27 от 2022 г., за 
неопределено време. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ , без „против“ и 

„въздържал се“ прие 
Решение № 673 

Проектобюджетът на Висшия адвокатски съвет за 2023 г., 
предложен от главния секретар, вх.№ 25 от 2023 г., да стане 
Бюджет на Висшия адвокатски съвет за 2023 г. с промените, 
които се направиха, в т. 22 „Висш контролен съвет“ и т. 33 
„Фонд „Резервен“. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ , без „против“ и 
„въздържал се“ прие 

Решение № 674 
Да бъдат уведомявани адвокатите на сайта на Висшия 

адвокатски съвет и на Фейсбук страницата за констатиран и 
отстранен проблем.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ , без „против“ и 

„въздържал се“ прие 
Решение № 675 

Да бъде възложено на експерта Румен Ненков 
преработването на становището, което Висшият адвокатски 
съвет ще даде на Върховния административен съд. 
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* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ , без „против“ и 

„въздържал се“ прие 
Решение № 676 

Приема Становището подготвено от адв. Ина Лулчева да 
бъде депозирано пред ВКС – Наказателна колегия в цялост. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ , без „против“ и 

„въздържал се“ прие 
Решение № 677 

Да се направи искане до ВКС за да бъде допуснато 
разширяване на поставения въпрос. Възлага на Д-р Венцислав 
Петров да формулира допълнителния въпрос към ОСГК по 
конкретното ТД. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ , без „против“ и 

„въздържал се“ прие решение за възлагане на : 
Решение № 685 

Във връзка с взетото решение възлага на председателя и 
на главния секретар да направят искания до три банки – 
„УниКредит Булбанк“, Банка ДСК и „Обединена българска 
банка“ АД, за извършване на оценка на недвижимия имот и 
определяне на стойност на имота, по която банките ще приемат 
имота като обезпечение по ипотечен кредит, и ще дадат 
параметри за изплащане на кредита в срок от 15 години. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ , без „против“ и 

„въздържал се“ прие решение за: 
Решение № 686 

Извършване на финансов анализ и подготвяне на план за 
изплащане на кредита в рамките на 15-годишен срок. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа „за“ , без „против“ и 

5 гласа „въздържали се“ прие решение за сключване на 
предварителен договор за покупко-продажба на имота, находящ 
се на ул. „Цар Калоян“ № 8, при следните параметри: 

Решение № 687 
Съгласуване на параметри на предварителен договор с 

продавача без подписване при приетите по-горе условия, който 
да бъде докладван на заседанието на 19 януари 2023 г. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за“ , без „против“ и 

1 глас „въздържал се“ прие  



5 
 

5 
 

Решение № 689 
Избира Явор Нотев за член на УС на Центъра за обучение 

на адвокати „Кръстю Цончев“. 
* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Закривам 
заседанието. 

(16,30 часа) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

     Д-Р ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ 
 
     ………………………………………. 

 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
АДВ. КРАСИМИР КРАЕВ 
 
……………………….. 

 
 
Изготвил протокола: 
 

(Янка Иванова)  
 
Забележка: Непубликуваните решения се отнасят до 

дисциплинарни и индивидуални преписки. В протокола са заличени 
и 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. 

 


