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П Р О Г Р А М А 
 
 

ЕСЕННА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА 

Гр. Видин 
 

06.10. - 09.10.2022 г. 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ – гр. Видин 
 
       Т Е М А: 
 

„Актове, постановявани от адвокатските съвети и Висшия 
адвокатски съвет. Видове и способи за обжалване.“ 

 
 

06.10.2022 г. /четвъртък/ 
 
 
След 14.00 ч.         Посрещане на първите пристигнали участници и настаняване в 

хотелите. 
 
1630 ч. Разходка с лодка по р. Дунав /при наличие на подходящи 

метеорологични условия и записали се желаещи/;  
Алтернативен вариант - посещение на Средновековния замък „Баба 
Вида“. 

 
1830 ч.    Поднасяне венец на паметника на адв. Вълчо Вълчев; 
 
1930 ч. – 2300 ч.   Вечеря   в  р-т „Chefs Family Bar Kitchen“ /По желание на 
участниците в Конференцията. Всеки заплаща стойността на консумацията си /. 
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          07.10.2022 г. /петък/ 
 
0930 ч. – 1030 ч. Възстановяване  чрез засаждане на нови дръвчета на Адвокатска гора  

в Крайдунавски парк. 

1100 ч. – 1400 ч. Заседание на Висшия адвокатски съвет ще се проведе в конферентната 
зала на хотел „Импулс Хотел и СПА“. 

1400 ч. – 1500 ч. Обяд в ресторант “Impuls Resto & Bar“.  

1500 ч. – 1600 ч. Заседание на Съвет на председателите на АК с теми за обсъждане от 
съществено значение за Адвокатурата ще се проведе в  конферентната 
зала на  хотел „Импулс Хотел и СПА“. 

1615 ч. – 1700 ч. Среща на Главния секретар на Висшия адвокатски съвет със 
секретарите на адвокатските съвети ще се проведе в хотел „Импулс 
Хотел и СПА“. 

1700 ч. – 1730 ч.  Среща на членовете на НБПП с представители на адвокатските 
колегии ще се проведе в конферентната зала на  хотел „Импулс Хотел 
и СПА“. 

1745 ч. – 1800 ч. Откриване на паметна плоча на Илия Цанов-полагане на венци и цветя. 

1800 ч. – 19.00 ч. Коктейл „Добре дошли!“ в Художествената галерия. 

1930 ч. – 2300 ч. Вечеря в ресторант “Impuls Resto & Bar“. 

 
 

08.10.2022 г. /събота/ 
 

Национална конференция на българската адвокатура. 
Тема: 

„Актове, постановявани от адвокатските съвети и Висшия адвокатски съвет. Видове 
и способи за обжалване.“ 

 
Конференцията ще се проведе в залата на Областната администрация  

гр. Видин, ул. „Дунавска“ 6 
 
830 ч. – 900 ч.  Регистрация на участниците в Националната конференция.  

900 ч. – 1000 ч.             Откриване на конференцията, приветствия: 

o Встъпителни думи на Председателя на Висшия адвокатски съвет; 
o Приветствие от Областния управител на Област Видин; 
o Приветствие от Кмета на гр. Видин; 
o Приветствие от Председателя на Окръжен Съд – Видин; 
o Приветствие от Председателя на Административен Съд Видин; 
o Приветствие от Окръжния Прокурор - Видин; 
o Приветствие от Председателя на Адвокатска Колегия - Видин. 
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1030 ч. – 1145 ч. Първи дискусионен панел - „Решения на адвокатските съвети. Видове. 
Разграничения. Обжалване на решенията. Анализ на практиката по обжалване решенията 
на адвокатските съвети. Има ли нужда от промяна?“. 

 Говорители:  

   1. Стефан Марчев, председател на Софийска адвокатска колегия; 

   2. Димитър Петров, председател на Адвокатска колегия Варна; 

   3. Златина Йовчева, председател на Адвокатска колегия Стара Загора; 

   4. Евгени Попов, председател на Адвокатска колегия Габрово. 

  

1145 ч. – 1215 ч.  Кафе – пауза.  

1215 ч. - 14 ч.  Втори дискусионен панел – „Решения на Висшия адвокатски съвет. Видове. 
Разграничения. Обжалване на решенията. Анализ на практиката по обжалване решенията 
на Висшия адвокатски съвет. Има ли нужда от промяна?“. 

 Говорители: 

   1. Валя Гигова, заместник-председател на Висшия адвокатски съвет; 

   2. Ели Христова, член на Висшия адвокатски съвет; 

   3. Атанас Стоянов, член на Висшия адвокатски съвет. 

1400 ч. - 1415 ч.          Закриване на конференцията. 

1430 ч. - 1530 ч.  Обяд ресторант „Impuls Resto & Bar“. 

1930 ч. - 2330 ч. Официална вечеря в ресторант “Impuls Resto & Bar“. 

 
 

09.10.2022 г. /неделя/ 
 

1000 ч. – 1200 ч. Посещение на Белоградчишките скали. 

1200 ч.   Обяд. 
 
 
 
 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 
 
 


