
ПРОТОКОЛ № 3/24.04.2021 г.  

от заседание на Избирателна комисия за подготовката и провеждането на избор на 

делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на редовно общо събрание, насрочено 

за 24 април 2021 г.  

Днес,  24.04.2021 г., в зала № 1 на Хотел България, в гр. Бургас в 09,30 часа, на 

основание чл. 101 и сл. от Закона за адвокатурата се откри заседанието на Избирателната 

комисия за подготовката и провеждането на избор на делегати на Общото събрание на 

адвокатите в страната, насрочен за 24 април 2021 г., избрана с решение по Протокол № 

33/12.11.2020 г. от извънредно заседание на Адвокатски съвет-Бургас съвместно с Контролен 

съвет и Дисциплинарен съд към Адвокатска колегия – Бургас. 

На заседанието присъстваха следните основни членове: адв. Татяна Тодорова Енчева, 

ЛН 1400044880 - председател, адв. Яна Георгиева Димова, ЛН 1600062880 - основен и 

резервните членове - адвокат Петя Господинова Колева, ЛН1900035180 и адвокат Назифе 

Кенан Начкова, ЛН 1600089480, член на избирателно бюро – адвокат Данаил Антониев 

Средков, ЛН 1400056480, Независими наблюдатели – адвокат Татяна Любомирова Иванова, 

ЛН 1000050080 и Анна Стоянова Димитрова, ЛН 1700001780.  

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Откриване на изборната процедура, провеждане на изборите и възникнали въпроси 

2. Приключване на изборите и отчитане на резултатите от изборите. 

 

По т. 1  

Изборът започна 10 минути след приключване на обсъжданията по предходните точки 

от дневния ред на Общото събрание на колегията, в 12,45 часа, след разполагането на 

избирателното бюро подготовката на урна чрез запечатване и на осигуряване на всички 

избирателни книжа, в това число и на необходимия брой бюлетини. Началният час бе обявен 

от председателя на избирателната комисия. 

Възникналите въпроси по време на избора бяха решавани от комисията след съвещаване. 

До избор бяха допускани адвокатите, които са уредили своите финансови задължения към 

колегията и Висшия адвокатски съвет до 31.03.2021 год., съгласно изготвения списък. 

На основание чл. 49, ал. 2 от Закона за адвокатурата адв. Свилен Цонев не е допуснат 

до гласуване, поради това че не е изпълнил задължението си по чл. 49, ал. 1 от ЗАдв, а именно 

не е погасил задължението си за заплащане на дължимите вноски към Висшия адвокатски 

съвет за месеца предхождащ изборите, а именно тези за месец март 2021 год. В деня на избора 

е осигурена възможност за заплащане на дължимите вноски към АС и ВАдс. В залата 

присъства административният секретар на колегията, ангажиран с приемане на този вид 

плащания от желаещите. Адв. Свилен Цонев отказва да заплати същите с мотива, че 

гласуването е за делегати, които се излъчват от състава на Адвокатска колегия – Бургас, а 

същият е заплатил вноските си към АС – Бургас. Счита, че избирателното му право би могло 

да бъде ограничено поради неплащане на членски внос към ВАдвС само ако изборът е за 

членове на ВАдС, тъй като само задължението му към ВАдС е непогасено.  

След кратко съвещание Комисията формира следното становище по възникналия 

въпрос:  



Съгласно чл. 49, ал. 2 от Закона за адвокатурата адвокат, който не е изпълнил 

задълженията си по ал.1 /за ежемесечно заплащане на дължимите вноски към адвокатския 

съвет и към Висшия адвокатски съвет/ за месеца, предхождащ изборите за органи на 

адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи. Разпоредбата 

на чл. 49, ал. 2 от ЗАдв не дава възможност за преценка на това вноската към кой орган следва 

да бъде платена, за да може адвокатът да участва в изборния процес и поради това, за да 

упражни правото си да избира, адвокатът следва да е погасил задълженията си и към АС, и 

към ВАдвС. Наред с това правилото на чл. 49, ал. 2 от ЗАдв, във връзка с чл. 49, ал. 1 от същия 

закон следва да бъде приложено и по отношение настоящия избор на делегати, поради това че 

същите тези делегати се избират, за да представляват Адвокатска колегия – Бургас в Общото 

събрание на адвокатите от страната, насрочено за 29-30 май 2021 год., което Общо събрание е 

висш орган на Адвокатурата, а посочените разпоредби на ЗАдв се прилагат при провеждане на 

избори за всички органи на Адвокатурата. 

С оглед посочените мотиви КОМИСИЯТА ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

НЕ ДОПУСКА адв. Свилен Неделчев Цонев, ЛН 1000053480 до участие в избора на  

делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, провеждащо се на 24.04.2021 год. 

 

По т.2  

Подаването на бюлетини от присъстващите адвокати, имащи право на глас, приключи в 

13,30 часа. В 14,00 часа бе обявен край на гласуването от председателя на избирателната 

комисия. 

 В присъствието на независимите наблюдатели, съставът на Избирателната комисия и 

член на бюрото се пристъпи към отваряне на урната.  

Изброени бяха 55 бр. запечатани пликове. Пристъпи се към отваряне на пликовете и 

изброяване на откритите в тях бюлетини. 

Общо установени бюлетини: 55 броя от бюлетини за делегати за Общото събрание на 

адвокатите в страната, което ще се проведе на 29 и 30 май 2021 г. Общият брой на всички 

бюлетини е 55 бр. Действителните бюлетини са 55 бр. Недействителните бюлетини са 0 бр. 

След така направените констатации се пристъпи към изброяване на гласовете. 

 

Резултати от изброяването: 

По отношение на бюлетина за делегати за Общото събрание на адвокатите в 

страната, което ще се проведе на 29 и 30 май 2021 г. бяха констатирани следния брой 

гласове за кандидатите от изготвения бюлетин по последователността на номерация в 

бюлетината: 

ОБЩО ГЛАСУВАЛИ: 55 адвоката 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ: 55 броя 

НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ: 0 броя 

 

№ 

по 

ред 

Имена на кандидата Вот 

(брой 

гласове) 

1 Адвокат Тодор Досев Досев 42 

2 Адвокат Юрий Дончев Бошнаков 51 

3 Адвокат Михаил Димитров 

Хаджиянев 

47 

4 Адвокат Добромира Полименова 

Полименова 

44 



5 Адвокат Николета Георгиева Метева 

 

43 

6 Адвокат Димитрина Бонева Ройдева 42 

7 Адвокат Анна Василева Мадевова 38 

8 Адвокат Иван Атанасов Чавдаров 39 

9 Адвокат Иванка Маринова Кирязова-

Кожухарова  

36 

10 Адвокат Минка Александрова 

Топалова 

42 

11 Адвокат Калоян Владимиров 

Кръстевич 

41 

12 Адвокат Момчил Николов Момчилов 41 

13 Адвокат Димитър Георгиев Вълчев 28 

14 Адвокат Светлана Несторова 

Проданова 

42 

15 Адвокат Здравко Костов Костов 34 

16 Адвокат Ивайло Христофоров Кондев 19 

17 Адвокат Радостин Димитров Станчев 16 

18 Адвокат Александър Савов Даскалов 32 

19 Адвокат Димчо Кънчев Тодоров 39 

 

 

По т. 3 Комисията пристъпи към обсъждане на получените резултати. 

За делегати, отпадат кандидатите с най-малко гласове - Адвокат Ивайло Христофоров 

Кондев и Адвокат Радостин Димитров Станчев. 

 

 

При така направените констатации, както и след като съобрази ЗА, комисията подписа 

настоящия протокол, удостоверяващ изборния процес и получените резултати. 

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: подпис /не се чете/ 

 

ОСНОВЕН ЧЛЕН: подпис /не се чете/ 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. подпис /не се чете/ 

 

 

                                           2. подпис /не се чете/ 

 

 

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО: подпис /не се чете/ 

 

 

 

НЕЗАВИСИМИ НАБЛЮДАТЕЛИ: 1. подпис /не се чете/ 

 

 

                                                              2. подпис /не се чете/ 



 

ПРОТОКОЛ № 4/24.04.2021 г.  

от заседание на Избирателна комисия за подготовката и провеждането на избор на делегати на 

Общото събрание на адвокатите в страната на редовно общо събрание, проведено на 24 април 

2021 г.  

Днес,  24.04.2021 г., в зала № 1 на Хотел България, в гр. Бургас в 14,30 часа, на 

основание чл. 101 и сл. от Закона за адвокатурата се откри заседанието на Избирателната 

комисия за подготовката и провеждането на избор на делегати на Общото събрание на 

адвокатите в страната, насрочен за 24 април 2021 г., избрана с решение по Протокол № 

33/12.11.2020 г. от извънредно заседание на Адвокатски съвет-Бургас съвместно с Контролен 

съвет и Дисциплинарен съд към Адвокатска колегия – Бургас. 

На заседанието присъстваха основни членове: адв. Татяна Тодорова Енчева, ЛН 

1400044880 - председател, адв. Яна Георгиева Димова, ЛН 1600062880 - основен и резервните 

членове - адвокат Петя Господинова Колева, ЛН1900035180 и адвокат Назифе Кенан Начкова, 

ЛН 1600089480. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Обявяване на избраните делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, 

което ще се проведе на 29-30 май 2021 г. 

 

По т. 1 КОМИСИЯТА ОБЯВЯВА за избрани за делегати на Общото събрание на 

адвокатите в страната, което ще се проведе на 29 -30 май 2021 г., следните адвокати: 

 

№ 

по 

ред 

Имена 

1 Адвокат Тодор Досев Досев 

2 Адвокат Юрий Дончев Бошнаков 

3 Адвокат Михаил Димитров Хаджиянев 

4 Адвокат Добромира Полименова Полименова 

5 Адвокат Николета Георгиева Метева 

 

6 Адвокат Димитрина Бонева Ройдева 

7 Адвокат Анна Василева Мадевова 

8 Адвокат Иван Атанасов Чавдаров 

9 Адвокат Иванка Маринова Кирязова-Кожухарова  

10 Адвокат Минка Александрова Топалова 

11 Адвокат Калоян Владимиров Кръстевич 

12 Адвокат Момчил Николов Момчилов 

13 Адвокат Димитър Георгиев Вълчев 

14 Адвокат Светлана Несторова -Проданова 

15 Адвокат Здравко Костов Костов 

16 Адвокат Александър Савов Даскалов 

17 Адвокат Димчо Кънчев Тодоров 

 



Решенията на Избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на 

Адвокатска колегия – Бургас чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на 

управление на колегията и обявяването им на интернет страницата на АК Бургас. 

           След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

  

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: подпис /не се чете/ 

 

                                              ОСНОВЕН ЧЛЕН: подпис /не се чете/ 

   

                                   РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:  1. подпис /не се чете/ 

 

                                                                              2. подпис /не се чете/ 

                                                                              

 


