
 

 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

____________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Четвъртък, 19 януари 2023 г. 

ул. Цар Калоян №1-А 

(10,10 часа) 

 

Присъстват: 

1. Ивайло Дерменджиев - председател на ВАдвС 

2. Ина Лулчева – заместник-председател на ВАдвС – влиза в 

залата в 10,15 ч., излиза в 14,30 ч. 

3. Валя Гигова - заместник-председател на ВАдвС 

4. Красимир Краев - главен секретар на ВАдвС 

5. Aлбена Пискова  

6. Ангел Калайджиев……………отсъства – в чужбина 

7. Асен Георгиев 

8. Димитър Вълчев – излиза 15,00 ч. 

9. Ели Христова 

10. Златимир Жечев – излиза в 15.00 ч. 

11. Катерина Михайловска………отсъства – в чужбина 

12. Красимира Иванова 

13. Мария Ганева 

14. Нина Седефова – влиза в залата в 10,35 ч. 

15. Ценимир Братоев. 

Валентин Бенатов – председател на Висшия контролен съвет 

Димитринка Герганова – член на Висшия контролен съвет 

Илонка Райчинова – председател на ВДС 
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Резервни членове: 

Александър Кашъмов – влиза в залата в 10,23 ч. 

Атанас Стоянов – отсъства  

Йордан Цветанов  

Иван Чолаков 

Петър Славов 

Стефка Въжарова 

Красимир Недев – медиен консултант на ВАдвС 

Стефан Гугушев – влиза в залата в 10,23 ч., излиза в 

14,30 ч. 

Стефан Левашки – отсъства 

Председатели на колегии на ротационен принцип: 

Евгени Попов – председател на АК – Габрово 

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 - 

д-р Ивайло Дерменджиев  

2. Финансови въпроси.  

Докладва: главният секретар на ВАдвС – 

адв. Красимир Краев  

3. Обсъждане на предложението на Кореком-Принцес АД за 

сключване на предварителен договор за покупко-продажбата на 

имот, находящ се в гр. София, ул. „Калоян“ № 8.  

Докладва: главният секретар на ВАдвС – 
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адв. Красимир Краев  

4. Въпроси, свързани с ЕАР.  

Докладва: председателят на КЕПЕАР – 

адв. Асен Георгиев  

5. Правни мнения и становища.  

Докладва: заместник-председателят на ВАдвС – 

адв. Валя Гигова  

6. Дисциплинарни и индивидуални преписки.  

Докладва: заместник-председателят на ВАдвС – 

адв. Ина Лулчева 

7. Разни. 

Докладва: главният секретар на ВАдвС –  

адв. Красимир Краев 

 

* * * 

 

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, добър ден!  

Кворумът на присъстващите е 13 и може да заседаваме. 

Откривам заседанието. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ 

единодушно прие 

Решение № 690 

Одобрява извършените разходи от 01.01.2023 г. до 

13.01.2023 г. на стойност над 3000 лв. съобразно т. I от 

Финансовия доклад на главния секретар. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за“ и 1 глас 

„против“ прие 

* * * 

 



4 
 

4 
 

 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ единодушно 

прие 

Решение № 694 

Да бъде отпусната сума в размер на 3000 евро на отбора на 

УНСС за участие на европейското състезание за права на човека 

по сметка на Богданова, като ги задължава да представят 

отчетни документи за извършените разходи, а в случай на 

неизползване, сумата да бъде възстановена на Висшия 

адвокатски съвет. 

* * * 

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

„въздържал се“ прие 

Решение № 695 

Да бъде отпусната финансова помощ в размер на 700 лв. и 

120 паунда на Жанин Ал-Шаргаби и Никола Учкунов от СУ 

„Св. Климент Охридски“ за участие в международно състезание 

симулационен съдебен процес в сферата на конкурентното право 

в Лондон, като ги задължава да представят отчетни документи 

за извършените разходи, а в случай на неизползване, сумите да 

бъдат възстановени на Висшия адвокатски съвет. 

* * * 

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

„въздържал се“ прие 

Решение № 696 

Възлага на Стефан Гугушев – член на Висшия адвокатски 

съвет, да изготви предварителен анализ на собствеността и 

бизнес модела на сграда за закупуване за нуждите на Висшия 

адвокатски съвет, след като получи информация от оценители, 

на които са възложени, и до края на седмицата ще бъдат 

предоставени на Висшия адвокатски съвет. 
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* * * 

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

„въздържал се“ прие 

Решение № 697 

Препоръчва на това писмо да бъде отговорено възможно 

най-бързо и да бъде поискана среща на експертно ниво 

(Кроссроуд, заедно с представител на ВАдвС от наша страна), на 

която да бъдат обсъдени и съгласувани начините, по които 

изисканата с писмото информация, да бъде предоставена на ИО, 

за да може да не препятстваме реализирането на интеграцията 

между ЕАР и ЕПЕП. 

* * * 

 

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

„въздържал се“ прие 

Решение № 698 

Приема Становището, подготвено от адв. Валя Гигова. 

Същото да бъде допълнено с коментарите и разискванията, 

направени по точката, в заседанието. 

 

* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за“ , прие  

Решение №711 

Препоръчва на представителите на ВАдвС в 

Националното бюро за правна помощ при разискване на 

въпроса досежно дължимия размер на възнаграждението на 

адвокатските съвети за администриране на правната помощ за 

последното тримесечие на 2022 г. да изразят позицията на 

Висшия адвокат ски съвет, който счита, че възнаграждението е 
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в размер на 20% съгласно изменението на Закона за правната 

помощ. 

* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Закривам 

заседанието. 

(16,40 часа) 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 

    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

    Д-Р ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ 

………………………………………. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

    ИНА ЛУЛЧЕВА 

……………………………………… 

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. 


