
 

 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

____________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Четвъртък, 16 февруари 2023 г. 

ул. Цар Калоян №1-А 

 

(10,04 часа) 

 

Присъстват: 

1. Ивайло Дерменджиев - председател на ВАдвС-отсъства 

2. Ина Лулчева – заместник-председател на ВАдвС  

3. Валя Гигова – заместник-председател на ВАдвС-влиза в  

 10,09 ч. 

4. Красимир Краев - главен секретар на ВАдвС 

5. Aлбена Пискова-напуска в 19,11 ч.  

6. Ангел Калайджиев 

7. Асен Георгиев-влиза в 10,06 ч.; напуска в 18,40 ч. 

8. Димитър Вълчев-влиза в 10,12 ч.; влиза в 15,39 ч.; 

напуска в 17,12 ч. 

9. Ели Христова-напуска в 18,42 ч. 

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- 
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напуска в 19,20 ч. 

Снежина Христова – член на Висшия контролен съвет-напуска 

в 19,30 ч. 

Илонка Райчинова – председател на ВДС-напуска  в 11,30 ч. 

Ива Згурова – заместник-председател на Софийския 

адвокатски съвет. 

Резервни членове: 

Александър Кашъмов-напуска в 11,30 ч. 

Атанас Стоянов  

Йордан Цветанов  

Иван Чолаков-отсъства 

Петър Славов 

Стефка Въжарова 

Красимир Недев 

Стефан Гугушев-отсъства 

Стефан Левашки-отсъства 

Председатели на колегии на ротационен принцип: 

Евгени Попов – председател на АК – Габрово 

Стефан Марчев – председател на САС-влиза в 10,10 ч. 

Лидия Атанасова – председател на АС-Сливен 

Златина Йовчева – председател на АС-Стара Загора 

 

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  
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2. Финансови въпроси.  

Докладва: главният секретар на ВАдвС – 

адв. Красимир Краев  

3. Организационни въпроси, свързани с провеждането на 

ОСАС. 

Докладва: главният секретар на ВАдвС – 

адв. Красимир Краев  

4. Организационни въпроси, свързани с оптимизацията на 

сградния фонд и работните места в сградата на ул. „Калоян“ № 1-А и 

ул. „Калоян“ № 8.  

Докладва: главният секретар на ВАдвС – 

адв. Красимир Краев  

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. ИНА ЛУЛЧЕВА: Добър ден колеги! Има кворум.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“ 

единодушно прие 

Решение № 712 

Одобрява извършените разходи над 3000 лв. за 

периода от 14.01.2023 г. до 10.02.2023 г. 

    * * * 
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Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за“ и 1 глас 

„въздържал се“ прие 

Решение № 717 

Да се отпусне сумата от 7524 лв. на издателство „Сиби“ за 

издаване на книгите „Световете на Кристиан“ и „Кристали“, 

като в изданията бъде отбелязано спомоществувателството на 

Висшия адвокатски съвет. За нуждите на библиотеката на 

ВАдвС да бъдат предоставени по 30 бр. от всяка книга. 

Възлага на главния секретар да проведе разговори с 

издателство „Сиби“ за осигуряване на възможност Висшият 

адвокатски съвет да закупи, издаваните със 

спомоществувателството на Висшия адвокатски съвет, книги 

на преференциални цени. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“ единодушно 

прие 

Решение № 718 

Да се отклони искането на Адвокатския съвет на 

Адвокатска колегия – Благоевград, за възстановяване на 

сумата от 7157 лв., или предвидените средства за застраховане 

на 423 адвокати. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“ единодушно 

прие 

Решение № 719 

Приема Програмата за дневния ред на Общото събрание 

на ВАдвС на 25.02.2023 г. 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“ единодушно 

прие 

Решение № 720 

Приема Годишния финансов отчет за дейността на 

Висшия адвокатски съвет за финансовата 2022 г., обхващащ 

периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“ единодушно 

прие 

Решение № 721 

Отлага приемането на Отчет за дейността на Висшия 

адвокатски съвет за периода 27 февруари 2022 г. – 31 януари 

2023 г. Заседанието по приемане на Отчета продължава в 

понеделник, 20 февруари 2023 г., от 16,00 ч. 

* * * 

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

„против“ и 1 глас „въздържал се“ прие 

Решение № 722 

Книжният фонд и техническото оборудване от 

помещенията, обособени като библиотека и хранилище на 

Висшия адвокатски съвет, находящи се в град София, улица 

„Калоян“ № 1, етаж 4 и 5 да бъдат преместени в сградата на 

„Калоян“ № 8, етаж 4.  

В едномесечен срок, считано от датата на вземане на 

решението 16.02.2023 г., следва да бъдат предприети 

необходимите действия от служителите Благовеста 

Балканджиева и Илка Данчева по прехвърляне на наличния 

книжен фонд. 

Контролът по изпълнение на решението възлага на 

главния секретар на Висшия адвокатски съвет. 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“ , без „против“ и 

„въздържал се“ прие 

Решение № 723 

Не е проведена процедурата по чл. 26 – 28 от Закона за 

нормативните актове, защото оспореният акт не е нормативен. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“, без „против“ и 

„въздвържал се“ прие 

Решение № 724 

Отклонява искането за иницииране на тълкувателно 

решение по поставения от „Лидл България“ ЕООД въпрос. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“ , без „против“ и 

„въздържал се“ прие 

Решение № 725 

Да се възложи на Правната комисия да направи 

предложение на Висшия адвокатски съвет по повод тълкуване 

на Наредба № 1. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“ , без „против“ и 

„въздържал се“ прие 

Решение № 726 

Приема изготвеното от адв. Петър Славов становище по 

конституционно дело № 19/2022 г. 

Становището да бъде изпратено в Конституционния съд 

на Република България. 

* * * 

 

 

 



7 
 

7 
 

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

1 глас „въздържал се“ прие 

Решение № 727 

Приема становището на Румен Ненков относно Закона за 

висшето образование, което да бъде дадено като становище на 

Висшия адвокатски съвет. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за“ , без „против“ и 

„въздържал се“ прие 

Решение № 728 

Да бъде внесено предложение за тълкувателно решение 

съобразно направеното предложение от адвокат Гигова. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за“ , без „против“ и 

2 гласа „въздържал се“ прие 

Решение № 729 

Висшият адвокатски съвет да инициира искане за 

нормативно изменение на Наредба № 1 в предложения от 

колегите Харизанов и Фотева смисъл. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „за“ , без „против“ и 

3 гласа „въздържали се“ прие 

Решение № 734 

Обръща внимание на председателя, че издадените от него 

заповеди не съответстват на чл. 124, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от 

Закона за адвокатурата и му препоръчва да ги отмени. 

 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „за“ , 1 глас „против“ 
прие 

Решение № 735 
Да бъде свалена позицията от страницата на Висшия 

адвокатски съвет, тъй като Висшият адвокатски съвет не е 
взимал такава позиция и да бъде обявено на сайта на Висшия 
адвокатски съвет и във Фейсбук, че Висшият адвокатски съвет 
не е взимал решение за позицията, обявена по изказването на 
адв. Екимджиев. 

Възлага изпълнението на главния секретар. 
* * * 

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: 20,30 ч. е. Заседанието се прекъсва и 

продължава на 20 февруари 2023 г., от 16.00 ч. 

Всички колеги са уведомени. 

 

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. 
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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

____________________________________________________ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

(продължение) 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Понеделник, 20 февруари 2023 г. 

ул. Цар Калоян №1-А 

 

(16,26 часа) 

 

 

 

Присъстват: 

1. Ивайло Дерменджиев – председател на ВАдвС-отсъства 

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

17,40 ч.  

3. Валя Гигова – заместник-председател на ВАдвС 

4. Красимир Краев – главен секретар на ВАдвС 

5. Aлбена Пискова-чрез видеоконферентна връзка 

6. Ангел Калайджиев-влиза в 16,26 ч. 

7. Асен Георгиев 

8. Димитър Вълчев- влиза в 16,36 ч. 

9. Ели Христова 

10. Златимир Жечев-чрез видеоконферентна връзка 

11. Катерина Михайловска 
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12. Красимира Иванова 

13. Мария Ганева-чрез видеоконферентна връзка 

14. Нина Седефова 

15. Ценимир Братоев. 

Валентин Бенатов – председател на Висшия контролен съвет 

Илонка Райчинова-председател на Висшия дисциплинарен 

съд-чрез видеоконферентна връзка 

Ива Згурова – заместник-председател на Софийския 

адвокатски съвет. 

Резервни членове: 

Александър Кашъмов-чрез видеоконферентна връзка 

Атанас Стоянов-чрез видеоконферентна връзка  

Йордан Цветанов-чрез видеоконферентна връзка  

Иван Чолаков-отсъства 

Петър Славов-отсъства 

Стефка Въжарова-отсъства 

Красимир Недев-чрез видеоконферентна връзка 

Стефан Гугушев-отсъства 

Стефан Левашки-отсъства 

Председатели на колегии на ротационен принцип: 

Евгени Попов – председател на АК-Габрово-чрез 

видеоконферентна връзка 

Стефан Марчев – председател на САС-чрез видеоконферентна 

връзка; влиза в 17,50 ч. 

Лидия Атанасова – председател на АС-Сливен-чрез 

видеоконферентна връзка 

Златина Йовчева – председател на АС-Стара Загора-чрез 

видеоконферентна връзка. 

 

* * * 
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ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Продължаваме заседанието.  

* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за“ единодушно 

прие с 

Решение № 736 

Отчета на Висшия адвокатски съвет за периода 

27 февруари 2022 г. – 16 февруари 2023 г.  

 

* * * 

 

Висшият адвокатски съвет със 10 гласа „за“ прие 

Решение № 737 

Тази година няма да се връчва наградата „Тодор 

Бурилков“. 

* * * 

 

Висшият адвокатски съвет със 10 гласа „за” прие 

Решение № 738 

Наградата „Тодор Бурилков“ ще бъде връчена по повод 

22 ноември – Деня на адвоката. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет със 10 гласа „за” прие 

Решение № 739 

Пролетната конференция ще се проведе в Силистра от 8 до 

10 юни 2023 г. 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет със 10 гласа „за” прие 

Решение № 740 

Есенната конференция 2024 г. да бъде проведена в 

град Стара Загора с домакин Адвокатска колегия – Стара 

Загора. 

* * * 

 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Закривам заседанието. 

 

(18,20 часа) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

АДВ. ИНА ЛУЛЧЕВА 

 

………………………………………. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

АДВ. ВАЛЯ ГИГОВА 

 

………………………………………. 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

АДВ. КРАСИМИР КРАЕВ 

 

……………………………………… 

 

Изготвил протокола: 

(Янка Иванова)  
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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. 


