
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ВИСШИ 
ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА- 2021 г. 

 
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 
 Днес, 31.05.2021 год. Избирателната комисия за избор на висши органи на 
българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на 
Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет 
по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата от 
12.03.2021 г., в състав: 
     Председател: ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ 
     Членове: 1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА 
                     2. КАТЯ ДИМИТРОВА СТАНЕВА 
 

         след обявяването на Решение от 30.05.2021 г. за обявяване на резултатите 
от основния избор и насрочване на допълнителен избор за непопълнените в 
резултат на него органи на адвокатурата, установи наличието на техническа 
грешка в диспозитива. В т. 4 е записан погрешно текста „Обявява за избран  
Председател на Висшия адвокатски съвет Илонка Николова Иванчева- Райчинова 
168- сто шестдесет и осем гласа “за”, като верният текст, съгласно Протокол № 
7/30.05.2021 г. на ИК е „Обявява за избран  Председател на Висшия 
дисциплинарен съд Илонка Николова Иванчева- Райчинова 168- сто шестдесет и 
осем гласа “за”. 

         Ето защо Комисията  
  

    Р  Е  Ш  И  : 
 
  ДОПУСКА поправка на техническа грешка в т. 4 на Решение от 

30.05.2021 г. за обявяване на резултатите от основния избор и насрочване на 
допълнителен избор за непопълнените в резултат на него органи на адвокатурата, 
като същият да се чете: 

„4. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за Председател на Висшия дисциплинарен съд    
      Илонка Николова Иванчева- Райчинова -168- сто шестдесет и осем гласа “за” 
 
             Настоящото решение да се обяви на таблото на Висшия адвокатски съвет 
и на Интернет страницата на ВАС. 
    Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на чл. 116 ал. 1 от 
ЗА в 7- дневен срок от обявяването му чрез Висшия адвокатски съвет пред 
Върховния касационен съд.  
             ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Председател:   /п/ 
 

       Членове: 1 /п/ 
 
   2 /п/ 


