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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОТОКОЛ 
№81 

РЕДОВНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

26 февруари 2021 г. 
София 

 
(9,30 часа) 

 
На заседанието присъстват:  
1. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС   
2. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС,  
3. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС (в 9,40 ч.) 
4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС 
5. Албена Пискова 
6. Валя Гигова (в 9,35 ч.) 
7. Веселка Коева 
8.  Емил Ядков (в 10,30 ч.) 
9. Красимир Краев  
10. Лидия Атанасова  
11. Милен Ралчев (в 9,40 часа) 
12. Никола Рангелов 
13. Станислав Тонов  
14. Стефан Ботев  
15. Христо Христов  
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет 
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС 
Резервни членове на ВАС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова (в 10,37 ч.) 
3. Мария Ганева 
4. Нели Виодорова  
5. Румен Петков (в 13,35 ч) 
6. Светлана Проданова  
Председатели на адвокатски колегии: 
Даниела Минева – В. Търново (в 11,00 ч.) 
Венелин Ангелов – Троян (в 12,30 ч.)  
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Дневен ред: 
1. Финансови въпроси.  

Докладва: Главният секретар на ВАдвС 
2. Обсъждане на Годишния отчет за дейността за 2020 г. и 

проект на бюджет за 2021 г. на Фондация „Центъра за обучение на 
адвокати "Кръстю Цончев““. 

  Докладва: Председателят на ВАдвС 
     Председателят на ЦОА 
3. Обсъждане на постъпилите оферти, отнасящи се до започване 

на дейността на ЕАР след 1.04.2021 г. 
Докладва: Председателят на ВАдвС 

4. Приемане на Правила по чл. 127, ал. 1 от Наредба №3. 
Докладва: Емил Ядков – член на ВАдвС 

5. Определяне обем и съдържание на протоколи за обмен НА 
информация между ЕАР, Регистър по БУЛСТАТ и Регистър на 
населението, Национална база данни „Население“ , ВСС – Вх. 
№347/15.02.2021 г.  

Докладва: Емил Ядков – член на ВАдвС 
6. Обсъждане на становища и предложения. 

Докладва: Председателят на ВАдвС 
7. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 

Докладват: Членове на ВАдвС 
8. Разни. 
                              
             
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден, колеги! Имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.  
Давам думата на главния секретар по точка 1 от дневния ред.  
……… 
 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и 1 

„въздържал се“ прие 
Решение №3225 

Одобрява извършените разходи периода 1.02.2021 г. до 
19.02.2021 г. на стойност над 3000 лева съобразно финансовия 
доклад на главния секретар, вх. №407/22.02.2021 г. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" без „против“ и 2-
ма „въздържали се“ прие 

Решение №3231 
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Отлага разглеждането на Годишния отчет за дейността на 
ЦОА „Кръстьо Цончев“ заедно с Годишния финансов и 
счетоводен отчет за следващото заседание на Висшия адвокатски 
съвет.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 7 гласа "за" 6 гласа „против“ 

и 1 „въздържал се“ прие 
Решение №3232 

Отхвърля предложението за разглеждане на проекта за 
бюджет на ЦОА „Кръстьо Цончев“ в следващото заседание на 
Висшия адвокатски съвет.  

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 6 гласа "за", 4 "против" и 3-

ма"въздържали се" прие  
Решение №3234 

Отхвърля предложението на адвокат Албена Пискова – член 
на Висшия адвокатски съвет, което гласи следното: 

„Да бъдат поставени допълнителни изисквания, на които 
трябва да отговарят участниците в договора за тестване на 
информационна сигурност на уеб базирана електронна система на 
обновения Единен адвокатски регистър и регистрите на 
адвокатските колегии, в следния смисъл.  

Всеки участник в процедурата следва да е изпълнил поне 2 
договора с предмет, сходен с предмета на поканата за последните 
2 години, считано от датата на подаване на офертата. Доказва се 
с: декларация в свободен текст, съдържаща списък на договорите, 
които са еднакви с предмета на поканата, изпълнени през 
последните 2 години, считано от датата на подаване на офертата, 
с посочване на стойностите, датите, получателите, заедно с 
доказателство за изпълнен договор. Доказателството може да се 
представи под формата на удостоверение, издадено от получателя 
или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за изпълнение на 
договора.  

Второ, участникът в процедурата следва да притежава и 
прилага система за управление на сигурността на информацията. 
Доказва се с копие, заверено от участника, сертификат за 
управление на сигурността на информацията ИССО, АEC 
2700/2017 г. или еквивалентен на името на участника в 
процедурата.  
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В случай, че сертификатът е на чужд език, трябва да се 
представи в оригинален превод.  

Трето. Всеки участник следва да притежава минимум двама 
специалисти, обучени за изискванията на мрежова 
информационна сигурност, доказано с поименен списък в 
свободен текст на специалистите от колектива, тяхната 
професионална квалификация и опит, отговорност за изпълнение 
на поръчката с приложени сертификати за преминати обучения.“ 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и 5 

"въздържали се" прие 
Решение№3235 

Отлага вземането на решение по предложението на 
Комисията за избор на изпълнител за тестване на 
информационната сигурност на уеббазирана електронна система 
на обновения Единен регистър и регистрите на адвокатските 
колегии, като възлага на Комисията да изиска от всеки един от 
подалите оферта разясняване на обема на работа и подобряване 
на предложената цена.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 1 глас "за", 4-ма "против" и 10 

"въздържали се" прие 
Решение №3236 

Отхвърля предложението да бъде прекратена процедурата 
по избор на изпълнител по „Договор за тестване на 
информационната сигурност на уеббазирана електронна система 
на обновения ЕАР и регистрите адвокатските колегии“.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3237 

Приема Правила за обработването и достъпването до 
информацията, съхраняваща се в информационните системи, 
създадени съгласно Наредба №3/20.11.2020 г. за реда за водене, 
съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и 
единните адвокатски регистри, представени с вх. №465/25.02.2021 
г., като в чл. 10, ал. 5 след думите „се извършва след“ се 
заличават, „оторизация от....при“ отпада и остава „след влизане 
в сила на избора му и при наличие на условията за встъпване“.  
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* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3238 

Определя обема на достъп до информационните системи на 
Висшия адвокатски съвет да обхваща посочените в Закона за 
адвокатурата публични данни относно: 

1. Името на вписания адвокат, младши адвокат, 
чуждестранен адвокат и адвокатско дружество/съдружие. 

2. Личния номер на адвоката, младши адвоката, 
чуждестранния адвокат и адвокатско дружество/от адвокатския 
регистър. 

3. Адвокатската колегия, в която е вписан адвокатът, 
младши адвокатът, чуждестранният адвокат, респ. е седалището 
на дружеството/съдружието. 

4. Адреса на кантората на адвоката, на младши адвоката, на 
чуждестранния адвокат, респективно е седалището на 
дружеството/съдружието. 

5. Актуалния статус на адвоката, младши адвоката, 
чуждестранния адвокат, адвокатското дружество/съдружието.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3239 

Определя следния ред за предоставяне на достъп до данни 
от информационната система на адвокатските регистри, както 
следва: 

1. Подаване на писмена молба до Висшия адвокатски съвет, 
съдържаща основанието за предоставяме на достъпа и обема на 
данните, до които ще се достъпва. 

2. В молбата следва да се представи фиксиран IP-адрес на 
точката за иницииране на обема.  

 3.Вземане на изрично решение на Висшия адвокатски съвет 
за предоставяне на достъпа до посочените в предходното решение 
данни.  

4.Писмено уведомяване на администратора на адвокатските 
регистри за включване на посочения от заявителя IP-адрес в 
списъка с „разрешени точки за достъп“, администраторът 
изпраща необходимата техническа документация и ресурси за 
осъществяване на достъпа (сертификати, пароли, изисквания 
към универсални електронни подписи и др.). 
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5. В едноседмичен срок администраторът на адвокатските 
регистри привежда информационната система на адвокатските 
регистри в готовност за обмен на данни по одобрения от Висшия 
адвокатски съвет интерфейс. 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 

Решение №3240 
Определя обмена на данни между информационната 

система на Висшия адвокатски съвет и организациите по чл. 128, 
ал. 1, т. 1 от Наредба №3/20.11.2020 г. да се извършва чрез уеб 
базиран интерфейс, както следва: 

1. Достъпът до информационната система на адвокатските 
регистри се осъществява с автентикация с електронен подпис на 
лицето, което ще получи данните, по следните начини: 

а) чрез устройство за достъп, предоставено от Висшия 
адвокатски съвет в помещенията на Висшия адвокатски съвет, 
чрез който организациите по чл. 128, ал. 1, т. 1 от Наредба №3 
могат да получат достъп; 

б) чрез устройство за достъп (компютър, лаптоп) във 
владение на организация по чл. 128, ал. 1, т. 1 от Наредба №3 от 
помещение на Висшия адвокатски съвет чрез предоставен от 
Висшия адвокатски съвет физически интерфейс за достъп (RJ45 – 
Ethernet); 

в) чрез устройство на организация по чл. 128, ал. 1, т. 1 от 
Наредба №3, което е в негово владение от компютърна мрежа 
(network) във владение на организацията, чието IP е посочено в 
молбата за предоставяне на достъп. 

2. Техническите параметри, на които трябва да отговаря 
точката за достъп от страна на заявителя са: 

а) протокол за достъп – HTTPS/TLS 1.3(RFC 8446)  или 
еквивалентен по съвременен; 

б) формат на данните – JSON (RFC7159); 
в) електронен подпис, съвместим с PKCS#11(B-Trust BISS).  
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 

Решение №3241 
Да бъдат проведени работни срещи, от една страна, между 

представители на Висшия адвокатски съвет заедно с 
представител на дружеството, изработващо ЕАР, със –  от друга 
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страна, представители на Регистър БУЛСТАТ и Регистър НБД 
„Население“ за уточняване на обема на протоколите за обмен на 
информация, достъпа до информационните системи на Висшия 
адвокатски съвет и проучване на условията за достъп.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3242 

Отклонява проекта, изготвен от адвокат Виолетка 
Стоянова, за искане на основание чл.150 ал.4 от КРБ до 
Конституционния съд на Република България за обявяване 
противоконституционност на разпоредбите от Закона за 
енергетиката, вх. №360/16.02.2021 г. и вх. №485/25.02.2021 г. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3243 

Отклонява искането на Никола Ников, направено с молба, 
вх. №3173/21.12.2020 г. за внасяне питане до Конституционния съд 
за обявяване на противоконституционен въведения плосък 
данък, като недопустимо.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3244 

Отклонява като недопустимо искане вх. №185/26.01.2021 г., 
направено от Атанас Шалапатов за обявяване на 
противоконституционност на разпоредби от Закона за мерките и 
действията по време на извънредно положение.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3245 

Приема предложения проект за изменение на чл. 137 от НПК 
с  представените мотиви и предварителната оценка на 
въздействие, съобразно вх. №491/25.02.2021 г. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3246 
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Приема проекта за предложение за изменение на чл. 131 и 
чл. 116 от НК с представените мотиви и предварителна оценка на 
въздействие, съобразно вх. №492/25.02.2021 г. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за” единодушно прие 
Решение №3255 

Препраща жалба вх. №247/03.02.021 г. на адвокат Диян 
Иванов Мичев от АК – Варна към Върховната касационна 
прокуратура, по компетентност.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 2-ма "против", 

без "въздържали се" прие 
Решение №3259 

Приема предложения проект за Наредба за изменение на 
Наредба №3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и 
достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните 
адвокатски регистри, като в Разпоредбата на § 10 от Наредбата 
думите „1 април 2021 г.“ се заменят с „1 май 2021 г.“,  заедно с 
предложените мотиви и предварителна оценка на въздействие, 
като „вакацио легис“ се замени с „отложения срок на влизане в 
сила“. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение №3260 
Приема предложението за изменение на Наредба №3, заедно 

с мотивите и оценката за въздействие да бъде обявено на сайта на 
Висшия адвокатски съвет на основание Закона за нормативните 
актове за обществено обсъждане за срок от 14 дни, считано от 
качване на сайта. 14-дневният срок за обществено обсъждане се 
определя при условията на спешност, за да има достатъчно време 
за отлагане влизането в сила на Наредба №3, тъй като 30-
дневният срок би съвпаднал с влизането на Наредбата в сила.  

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и 1 
"въздържал се" прие 

Решение №3261 
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Приема условията и графика за провеждане на обучението 
на членовете на адвокатски съвети и на служителите за работа с 
електронните системи на адвокатските регистри по Наредба №3 
от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до 
регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски 
регистри така, както са посочени в предложение 
вх.№470/25.02.2021 г. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №3262 
Насрочва извънредно (дистанционно) заседание за 

12.03.2021 г., петък, от 9,30 часа, съвместно с другите висши 
органи на адвокатурата.  

Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и 
индивидуални преписки. 

 
(18,26 часа)  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:……………. 

                         РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА  
 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
     АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:……………. 
                           АТАНАС СТОЯНОВ  
 
Изготвил протокола:  
     (Е. Бончевска)  


