
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ  

НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ  И ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА – 2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ №2 

 

Днес, 04.01.2022 г. Избирателна комисия за избор на органи на Адвокатска колегия 

Стара Загора и делегати за общо събрание на адвокатите в страната (в променен 

състав, предвид изрично подадено заявление за напускането й от адв.Елица 

Димитрова Сярова с вх.№ 1 от 04.01.21 г. на АК-Стара Загора и постъпването на 

нейно място на резервния член – адв.Димо Пенев Димитров), 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 /ЗАдв/ от 

11.11.2021г., в състав: 

  

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв.ИВО СПАСОВ СПАСОВ 

    Членове: 1.) адв.РОМАН АЛЕКСЕЕВ ЖЕЛЕВ 

                           2.) адв.ДИМО ПЕНЕВ ДИМИТРОВ 

 

Като констатира, че са постъпили следните писмени предложения за избор на членове 

на органи на АК Стара Загора и за делегати на Общо събрание на адвокатите от 

страната, което ще се проведе на 26-27 февруари 2022г., както следва: 

 

1.Предложение с вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора, направено от адвокат Елка 

Неделчева Петрова – адвокат от АК-Стара Загора. Предложението съдържа 

кандидатури за органи на АК-Стара Загора; 

 

2.Предложение с вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора, направено от адвокат 

Делян Тодоров Славов – адвокат от АК-Стара Загора. Предложението съдържа 

кандидатури за органи на АК-Стара Загора; 

 

3.Предложение с вх.№327/13.12.2021г. на АК-Стара Загора, направено от адвокат 

Антоанета Живкова Рашева – адвокат от АК-Стара Загора. Предложението съдържа 

кандидатура за орган на АК-Стара Загора; 

 

4.Предложение с вх.№328/13.12.21 г. на АК-Стара Загора, направено от адвокат 

Антоанета Живкова Рашева – адвокат от АК-Стара Загора. Предложението съдържа 

кандидатури за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната; 

 

5.Предложение с вх.№329/14.12.2021г. на АК-Стара Загора, направено от адвокат 

Недялко Цоков Младенов – адвокат от АК-Стара Загора. Предложението съдържа 

кандидатури за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната; 

 

6.Предложение с вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора, направено от адвокат 

Атанас Георгиев Милков – адвокат от АК-Стара Загора. Предложението съдържа 

кандидатури за членове на АК-Стара Загора, както и кандидатури за делегати на 

Общото събрание на адвокатите в страната; 

 

Комисията след като се запозна с постъпилите предложения и с изготвените справки, 

съгласно решенията на Протокол №1 от 08.12.2021г., констатира следното: 

 



І.Всички постъпили предложения отговарят на изискванията на ЗАдв. и предложените 

с тях кандидатури за органи на Адвокатската колегия следва да бъдат разгледани от 

комисията; 

 

ІІ.Крайният срок за подаване на предложения за делегати на Общото събрание на 

адвокатите в страната е 14 януари 2021 г. С горепосочените предложения са постъпили 

и предложения именно за този избор;   

 

III.Постъпили предложения за Председател на Съвета на Адвокатска колегия: 

1.Златина Минчева Йовчева: 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.91 ал.1 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

2.Мария Димитрова Райчева: 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.91 ал.1 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

ІV. Постъпили предложения за членове на Съвета на Адвокатска колегия: 

1.Златина Минчева Йовчева: 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

2.Мирослава Господинова Стръмска 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

3.Иван Стоянов Иванов 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

4.Недялко Цоков Младенов 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

5.Петър Светославов Даскалов 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 



 

6.Велина Димитрова Атанасова 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

7.Моника Божидарова Динева 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

8.Вилиана Костадинова Цонева 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

9.Димитър Иванов Гроздев, 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

10.Мария Димитрова Райчева 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

11.Димитър Христов Манджуров 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

12.Димо Колев Димитров 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

13.Мариета Петрова Пепелешкова 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

14.Гергана Атанасова Атанасова 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 



отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

15.Валентин Димитров Михов 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

16.Ива Георгиева Димитрова 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

17.Ивелина Иванова Илиева 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

18.Светозар Георгиев Киров 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

19.Светлин Русев Русев 

Предложен с предложения вх.№327/13.12.2021г. на АК-Стара Загора и 

вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът отговаря на изискванията на 

чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 от ЗАдв. Кандидатът е подал 

декларация-съгласие да бъде избиран в органите на Адвокатската колегия. 

 

20.Тодор Емилов Стефчев 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. 

Кандидатът не е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

21.Румен Киров Русев 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

22.Камелия Трайкова Луканова-Христова 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 



23.Милчо Евтимов Тодоров 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

24.Елица Димитрова Сярова 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

25.Атанас Георгиев Милков 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.86 ал.3 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

V. Постъпили са предложения за членове на Контролен съвет: 

 

1.Евгени Манолов Милушев: 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

  

2.Светослав Митков Миневски 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

3.Пламен Атанасов Кордов 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

4.Лазарина Ненкова Ненкова 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

5.Деница Ганчева Манолова 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

6.Соня Пламенова Тодорова 



Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

7.Екатерина Константинова Захариева 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

8.Адриана Маринова Станковска 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

9.Нели Иванова Янчева 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

10.Кирилка Тончева Андреева 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

11.Тодор Емилов Стефчев 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. 

Кандидатът не е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

12.Румен Киров Русев 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

13.Камелия Трайкова Луканова-Христова 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

14.Милчо Евтимов Тодоров 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 



 

15.Елица Димитрова Сярова 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

16.Атанас Георгиев Милков 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

17.Светлин Русев Русев 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.94 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

VI. Постъпили предложения за Председател на Дисциплинарен съд: 

1. Жанета Стефанова Златанова: 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

2.Антония Стефанова Стрешкова: 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

3.Тодор Емилов Стефчев: 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът не е 

подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на Адвокатската колегия. 

 

VII. Постъпили предложения за членове на Дисциплинарен съд: 

1.Станимир Методиев Ченалов: 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

2.Драгомир Ненов Драгнев 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

3.Валентин Нанев Димитров 



Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

4.Пламен Живков Пейков 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдвд. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

5.Миглена Иванова Илчева-Стоянова 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

6.Мартин Колев Трифонов 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

7.Кристиян Петров Ламбев 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

8.Адриана Николова Тенева  

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

9.Мариана Борисова Стойнева 

Предложен с предложение вх.№315/01.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

10.Антония Стефанова Стрешкова 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

11.Гергана Неделчева Георгиева-Маджарова 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 



отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

12.Недялка Асенова Иглева-Глушкова 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

13.Любомир Росенов Денков  

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

14.Владимир Стойчев Стойчев 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

15.Румен Славчев Йорданов 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

16.Мануела Будьони Димитрова 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

17.Богдана Райчева Пасева 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

18.Ивелина Николаева Николова-Димитрова 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

19.Живко Вълчанов Колев 

Предложен с предложение вх.№324/10.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 



от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

20.Тодор Емилов Стефчев 

Кандидатът не е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

21.Румен Киров Русев 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

22.Камелия Трайкова Луканова-Христова 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

23.Милчо Евтимов Тодоров 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

24.Елица Димитрова Сярова 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

25.Атанас Георгиев Милков 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

26.Светлин Русев Русев 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 

27.Яна Живкова Иванова 

Предложен с предложение вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора. Кандидатът 

отговаря на изискванията на чл.49, ал.2 от ЗАдв, на чл.96 ал.2 от ЗАдв и на чл.100 ал.2 

от ЗАдв. Кандидатът е подал декларация-съгласие да бъде избиран в органите на 

Адвокатската колегия. 

 



След направените констатации Комисията взе следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ №1 

 

Допуска като кандидати за Председател на Съвета на адвокатска колегия:  

1. Златина Минчева Йовчева 

2. Мария Димитрова Райчева 

 

РЕШЕНИЕ №2 

 

Допуска като кандидати за членове на Съвета на Адвокатска колегия: 

1.Златина Минчева Йовчева: 

2.Мирослава Господинова Стръмска 

3.Иван Стоянов Иванов 

4.Недялко Цоков Младенов 

5.Петър Светославов Даскалов 

6.Велина Димитрова Атанасова 

7.Моника Божидарова Динева 

8.Вилиана Костадинова Цонева 

9.Димитър Иванов Гроздев, 

10.Мария Димитрова Райчева 

11.Димитър Христов Манджуров 

12.Димо Колев Димитров 

13.Мариета Петрова Пепелешкова 

14.Гергана Атанасова Атанасова 

15.Валентин Димитров Михов 

16.Ива Георгиева Димитрова 

17.Ивелина Иванова Илиева 

18.Светозар Георгиев Киров 

19.Светлин Русев Русев 

20.Румен Киров Русев 

21.Камелия Трайкова Луканова-Христова 

22.Милчо Евтимов Тодоров 

23.Елица Димитрова Сярова 

24.Атанас Георгиев Милков 

 

 

РЕШЕНИЕ №3 

 

Не допуска кандидатурата на адв.Тодор Емилов Стефчев за член на Адвокатски съвет. 

Въпреки изирчното уведомление до кандидата, към момента на вземане на 

настоящите решения, от последния не е представена декларация-съгласие за 

избирането му в съответния орган на АК-Стара Загора. Това от своя страна 

препятства възможността на комисията да прецени налице ли са изискванията на 

Задв. по отношение на допустимостта на тази кандидатура. 

 

 

РЕШЕНИЕ №4 

 

Допуска като кандидати за членове на Контролен съвет:   

1.Евгени Манолов Милушев: 



2.Светослав Митков Миневски 

3.Пламен Атанасов Кордов 

4.Лазарина Ненкова Ненкова 

5.Деница Ганчева Манолова 

6.Соня Пламенова Тодорова 

7.Екатерина Константинова Захариева 

8.Адриана Маринова Станковска 

9.Нели Иванова Янчева 

10.Кирилка Тончева Андреева 

11.Румен Киров Русев 

12.Камелия Трайкова Луканова-Христова 

13.Милчо Евтимов Тодоров 

14.Елица Димитрова Сярова 

15.Атанас Георгиев Милков 

16.Светлин Русев Русев 

 

РЕШЕНИЕ №5 

 

Не допуска кандидатурата на адв.Тодор Емилов Стефчев за член на Контролен съвет. 

Въпреки изирчното уведомление до кандидата, към момента на вземане на 

настоящите решения, от последния не е представена декларация-съгласие за 

избирането му в съответния орган на АК-Стара Загора. Това от своя страна 

препятства възможността на комисията да прецени налице ли са изискванията на 

Задв. по отношение на допустимостта на тази кандидатура. 

 

 

РЕШЕНИЕ №6 

 

Допуска като кандидати за Председател на Дисциплинарен съд: 

1. Жанета Стефанова Златанова: 

2.Антония Стефанова Стрешкова: 

 

РЕШЕНИЕ №7 

 

Не допуска кандидатурата на адв.Тодор Емилов Стефчев за Председател на 

Дисциплинарен съд 

Въпреки изирчното уведомление до кандидата, към момента на вземане на 

настоящите решения, от последния не е представена декларация-съгласие за 

избирането му в съответния орган на АК-Стара Загора. Това от своя страна 

препятства възможността на комисията да прецени налице ли са изискванията на 

Задв. по отношение на допустимостта на тази кандидатура. 

 

РЕШЕНИЕ №8 

 

Допуска като кандидати за членове на Дисциплинарен съд: 

1.Станимир Методиев Ченалов: 

2.Драгомир Ненов Драгнев 

3.Валентин Нанев Димитров 

4.Пламен Живков Пейков 

5.Миглена Иванова Илчева-Стоянова 



6.Мартин Колев Трифонов 

7.Кристиян Петров Ламбев 

8.Адриана Николова Тенева  

9.Мариана Борисова Стойнева 

10.Антония Стефанова Стрешкова 

11.Гергана Неделчева Георгиева-Маджарова 

12.Недялка Асенова Иглева-Глушкова 

13.Любомир Росенов Денков  

14.Владимир Стойчев Стойчев 

15.Румен Славчев Йорданов 

16.Мануела Будьони Димитрова 

17.Богдана Райчева Пасева 

18.Ивелина Николаева Николова-Димитрова 

19.Живко Вълчанов Колев 

20.Румен Киров Русев 

21.Камелия Трайкова Луканова-Христова 

22.Милчо Евтимов Тодоров 

23.Елица Димитрова Сярова 

24.Атанас Георгиев Милков 

25.Светлин Русев Русев 

26.Яна Живкова Иванова 

 

РЕШЕНИЕ №9 

 

Не допуска кандидатурата на адв.Тодор Емилов Стефчев за член на Дисциплинарен 

съд. 

Въпреки изирчното уведомление до кандидата, към момента на вземане на 

настоящите решения, от последния не е представена декларация-съгласие за 

избирането му в съответния орган на АК-Стара Загора. Това от своя страна 

препятства възможността на комисията да прецени налице ли са изискванията на 

Задв. по отношение на допустимостта на тази кандидатура. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №10 

 

Към настоящия момент не обявява списък на кандидати за делегати на Общото 

събрание на адвокатите от страната.  

Списъка с предложените кандидатури, включващ и тези в предложение с 

вх.№328/13.12.21 г. на АК-Стара Загора, предложение с вх.№329/14.12.2021г. на АК-

Стара Загора и предложение с вх.№331/21.12.2021г. на АК-Стара Загора, ще бъде 

обявен след изтичане на срока по чл.99, ал.3 от ЗАдв. 

 

Решенията в настоящия протокол подлежат на обжалване в тридневен срок пред 

Висшия адвокатски съвет. 

 

Съгласно чл.103, ал.2 от ЗА Комисията обявява в канцеларията на Адвокатската 



колегия списък на допуснатите кандидати, съгласно Решенията в настоящия протокол.  

 

Окончателния списък на кандидатите за органи на АК Стара Загора ще бъде 

обявен след изтичането на срока за обжалване на настоящия протокол. 

 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра по един за 

избирателната комисия и адвокатския съвет. 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ: 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................................. 

                       /адв. Иво Спасов / 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. .................................................. 

              /адв. Роман Желев / 

 

 

 

 2. .................................................. 

               /адв. Димо Димитров / 
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