
П Р О Т О К О Л  № 10

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ 
ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА

Днес, на 06 март 2017 год., се проведе заседание на 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 16 декември 2016 г., в състав:

Председател: АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
Членове: 1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

2. ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ЙОВЧЕВА

Въз основа на обявения избор с Решение от 27.02.2017 г. и Решение от 
06.03.2017 г. адв. Валентина Видинова Адиркова е избрана за член на Висшия 
дисциплинарен съд и за резервен член на Висшия адвокатски съвет. С решение по 
Протокол № 9 от 06.03.2017г. ИК предостави на адв. Адиркова 3-дневен срок, в 
който да заяви в кой орган желае да встъпи. В посочения срок е постъпило 
Заявление с вх. № 664 от 06.03.2017г. от адв. Адиркова, че желае да встъпи като 
резервен член в състава на Висшия адвокатски съвет.

Въз основа горното Комисията единодушно

Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА от списъка на избраните членове на Висшия дисциплинарен 
съд адв. Валентина Видинова Адиркова.

ОБЯВЯВА за избран за член на Висшия дисциплинарен съд адв. Ангел 
Кръстев Ангелов, получил 107 действителни гласа.

На осн. чл. 106 ал. 3 пр. последно от Закона за адвокатурата настоящото 
решение да се обяви на 06.03.2017 г. в канцеларията 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/


