
Протокол №3

Днес, 19.01.2018 г. в 13,00 часа избирателна комисия в състав:
Председател: адв. Светлин Русев Русев

членове: 1. адв. Велина Димитрова Атанасова 
2.адв. Иво Спасов Спасов

Проведе заседание при следния дневен ред:
1.Обявяване на окончателен списък на предложените кандидати за 

делегати на Общо събрание на адвокатите от страната на 24-25 февруари 
2018г..

2. Изготвяне и приемане на образец на бюлетина за гласуване.
3. Приемане на правила за провеждане на изборите.

По т.1 от Дневния ред
Избирателната комисия констатира, че до 17,00ч. на 18.01.2018г. в 
канцеларията на АК Стара Загора са постъпили декларации за съгласие да 
бъдат избирани за делегати от всички кандидати, с изключение на адв.Елка 
Неделчева Петрова и адв.Венцислав Йотов Василев. Като взе предвид Решение 
№2 от Протокол №2 от 15.01.2018г. Избирателната комисия с единодушно 
решение взе следното

Решение №1

Заличава от списъка на допуснатите кандидати за делегати на Общо 
събрание на адвокатите от страната на 24-25 февруари 2018г.. адв.Елка 
Неделчева Петрова и адв.Венцислав Йотов Василев, поради неподаване в срок 
на декларация за съгласие и отказ.

Като взе предвид горното и след станалите разисквания Избирателната 
комисия с единодушно взе следното

Решение №2

Обявява окончателен списък на кандидатите за делегати на Общо 
събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 24-25 февруари 
2018г., както следва:

1. адв. Златина Минчева Йовчева;
2. адв. Иван Стоянов Иванов;
3. адв. Мирослава Господинова Стръмска;
4. адв. Моника Божидарова Динева;
5. адв. Теодор Колев Атанасов;



6. адв. Владимир Стойчев Стойчев;
7. адв. Атанас Тодоров Стоянов;
8. адв. Мария Димитрова Райчева;
9. адв. Георги Нейков Бинев;
10. адв. Милка Николова Кърпачева;
11. адв. Петър Светославов Даскалов;
12. адв. Милчо Евтимов Тодоров;
13. адв. Румен Киров Русев;
14. адв. Атанас Георгиев Милков;
15. адв. Димитър Иванов Гроздев;

Окончателния списък да се обяви в канцеларията и на сайта на Адвокатска 
колегия Стара Загора.

По т.2 от дневния ред:
Комисията обсъди въпроса за изготвянето на бюлетина за избор на делегати, 
като в същата имената на кандидатите да бъдат подредени по реда на 
постъпване на предложенията, да бъде изписан юридическия и адвокатския 
стаж на всеки кандидат, като бюлетината да се изработи във формат А4. След 
станалите разисквания с явно гласуване Комисията взе единодушно следното

Решение №3

Утвърждава образец на бюлетина за гласуване за делегати на Общо събрание 
на адвокатите в страната на 24-25 февруари 2018г. както следва:

- Бюлетина с размер А4;
- Имената на кандидатите се изписват по реда на постъпване на 

п редл оженията;
- Срещу името на всеки кандидат се изписва юридическия стаж и 

адвокатския стаж;
- Пред името на всеки кандидат има празно квадратче, в което се прави 

отбелязване на волята на гласуващия.

По т.З от дневния ред:
Комисията след станалите разисквания и съобразявайки се с разпоредбите на 
закона единодушно прие „Правила за провеждане на изборите” със следното

Решение №4

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ

1.С обявяване на точката от дневния ред за избор на делегати на Общо 
събрание на адвокатите в страната на 24-25 февруари 2018г. Председателя на 
избирателната комисия /ИК/ разяснява на присъстващите адвокати на Общото 
събрание правилата на гласуване.



2. В присъствието на двама неангажирани с избора адвокати ИК запечатва 
избирателната кутия, като членовете на ИК и присъстващите адвокати 
поставят подписи върху лентата, с която се запечатва кутията.

3.Избирателния списък се изготвя след края на работния ден в деня преди 
избора и съдържа трите имена на всички членове на АК Стара Загора, като в 
същия са отбелязани адвокатите с временно преустановени права и адвокатите 
които не са заплатили членския внос за м.декември 2017г.

4. При констатирано наличие на неплатени вноски, ИК не допуска до участие в 
гласуването адвокатите, посочени в списъка като не платили членски внос до 
м.декември 2017г. включително. Същите се допускат до гласуване, ако 
представят доказателство, че са заплатили членски внос за м.декември 2017г. 
до 31.12.2017г..

5.При регистрацията за гласуване, гласуващия адвокат представя на ИК лична 
карта или адвокатска карта, след което упражнява право си на глас лично и/или 
като пълномощник и полага подписа си в избирателния списък.

6.Правото на глас се упражнява посредством, предоставена на адвоката 
бюлетина, която преди да пусне в избирателната кутия следва да бъде 
поставена в определения за това плик, така че да бъде таен гласа на адвоката и 
същия да не става достояние на ИК или други адвокати.

7.Избирателната бюлетина е с размер А4. Изписани са трите имена на 
кандидатите по реда на постъпване на предложенията. Срещу името на всеки 
кандидат са изписани юридическия стаж и адвокатския стаж. Пред името на 
всеки кандидат има празно квадратче, в което се прави отбелязване на волята 
на гласуващия.

8. Гласуването „ЗА” се осъществява чрез поставяне на знак „X” или „V” в 
празното квадратче пред името на избрания от гласуващия кандидат с химикал.
9. Действителни са бюлетините, в които гласуващия е дал вота си за 
максималния брой или по-малко кандидати за делегати.

10. Избирателната комисия приема, че бюлетината е недействителна, когато:
- е упражнен вот за по-голям брой кандидати за делегати;
- бюлетината не съответства на образеца, одобрен и изготвен от ИК;
- няма упражнен вот за нито един кандидат;
- поставения знак, чрез който се гласува „ЗА” съответния кандидат, засяга 
повече от едно квадратче, по начин, който не позволява да се установи 
еднозначно волята на гласувалия;
- е поставена в изборната кутия без плик;
- е с нарушена цялост / скъсана, по начин, при който липсват част от 
кандидатите;



- върху нея са нанесени зачертавания, поправки, допълнително са изписани 
думи и или графични знаци.

11. Когато плик съдържа две или повече действителни бюлетини с еднакво 
съдържание на волята на гласувалия, се брои за една действителна бюлетина.

12. Когато плик съдържа две или повече бюлетини с различно съдържание на 
волята на гласувалия, вотът е недействителен.

13. Ако пуснатия в избирателната кутия плик е празен, липсва упражнен вот.

14. След приключване на избора, ИК разпечатва избирателната кутия в 
присъствието на двамата адвокати, неангажирани с избора, определени от 
Общото събрание. Преброяването на бюлетините е публично.

15. Окончателните резултати от избора се обявяват от ИК в протокол, изготвен 
в два екземпляра и подписан от Комисията.

16.Решението за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в 
страната се обявява с решение на избирателната комисия преди края на 
Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 14,30 часа.

ЧЛЕНОВЕ: 1..........................................
/адв. Велина Атанасова /


