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ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА – 2021г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 
Днес, 15.04.2021г. в 18.00 ч., Избирателна комисия за избор на делегати за Общо 

събрание на адвокатите в страната, определена с решение на съвместно заседание 

на Адвокатски съвет, Дисциплинарен съд и Контролен съвет по чл.99 ал.2, във 

връзка с чл.101 ал.1 изр.2 от Закона за адвокатурата /ЗА/ от 12.11.2020г., в състав: 

  
        ПРЕДСЕДАТЕЛ: адвокат ВЕЛИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА 

 

   ЧЛЕНОВЕ:      1.) адвокат МАРТИН КОЛЕВ ТРИФОНОВ 

                                                            2.) адвокат ИВО СПАСОВ СПАСОВ 

 

констатира следното: 

В 17.45 ч. на 15.04.2021г., след изтичане на срока за подаване на декларации за 

съгласие или отказ, определен с Решение № 2 от Протокол №2/10.04.2021г., на 

Председателя на Избирателната комисия са предадени всички постъпили от 

допуснатите кандидати декларации за съгласие да бъдат избирани за делегати на 

Общото събрание на адвокатите от страната /ОСАС/, което ще се проведе на 29-30 

май 2021г.  

Комисията констатира, че след влизане в сила на Решението за допуснати 

кандидати за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната (взето с 

Протокол № 2 от 10.04.2021г.), и след лично уведомяване по телефона на всеки 

един от предложените кандидати, не са постъпили декларации за отказ, от страна 

на допуснати кандидати, да бъдат избирани за делегати на Общо събрание на 

адвокатите в страната. 

 

След направените констатации Комисията взе следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ №1 

На основание разпоредбата на чл.103 ал.4 от ЗА обявява окончателен списък на 

кандидатите за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната /ОСАС/, 

което ще се проведе на 29-30 май 2021г., както следва: 

 

1. адвокат ПЕТЪР СВЕТОСЛАВОВ ДАСКАЛОВ 

2. адвокат ЕЛКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА 

3. адвокат ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРОЗДЕВ 

4. адвокат МИРОСЛАВА ГОСПОДИНОВА СТРЪМСКА 

5. адвокат ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ 

6. адвокат МОНИКА БОЖИДАРОВА ДИНЕВА 

7. адвокат АТАНАС ТОДОРОВ СТОЯНОВ 

8. адвокат МИЛКА НИКОЛОВА КЪРПАЧЕВА 
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9. адвокат ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ЙОВЧЕВА 

10. адвокат МИЛЧО ЕВТИМОВ ТОДОРОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ №2 

Комисията обявява, в канцеларията на Адвокатската колегия и на интернет сайта 

на Адвокатската колегия, приетия с Решение №1 от настоящия Протокол, 

окончателен списък на допуснатите кандидати за делегати на Общото събрание на 

адвокатите от страната /ОСАС/, което ще се проведе на 29-30 май 2021г.  

Списъкът да бъде обявен в канцеларията и публикуван в сайта на Адвокатската 

колегия не по-късно от 12.00ч. на 16.04.2021г. 

 

 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 

избирателната комисия и адвокатския съвет. 

 

 

Решенията в настоящия протокол подлежат на обжалване в три дневен срок пред 

Висшия адвокатски съвет. 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ: 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ 

 

 2. /п/ 
 

 


