ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
№84
ИЗВЪНРЕДНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
9 април 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
4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС
5. Албена Пискова (до 15,40 часа)
6. Валя Гигова
7. Веселка Коева
8. Емил Ядков
9. Красимир Краев
10. Лидия Атанасова
11. Милен Ралчев
12. Никола Рангелов
13. Станислав Тонов (до 17,26 часа)
14. Стефан Ботев
15. Христо Христов
Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет
Жана Кисьова – зам.-председател на САК
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС
Резервни членове на ВАдвС:
1. Валентина Адиркова
2. Валя Иванова
3. Нели Виодорова
4. Румен Петков
5. Светлана Проданова
Дневен ред:
1.
Обсъждане на доклад за постъпилите оферти, отнасящи се до
осигуряване на хранилище за съхранение на информационната система на
единните адвокатски регистри и регистрите на адвокатските колегии.
Осигуряване на виртуална IP свързаност за нуждите на Висшия адвокатски
съвет и адвокатските съвети във връзка с регистърните производства по Закона
за адвокатурата.
Докладва: Емил Ядков

2.
Доклад по договор между Висшия адвокатски съвет и ЦАПК
ПРОГРЕС ГРУП АД относно провеждане тестването на сигурността на
електронната система на адвокатските регистри.
Докладват: Красимир Краев
Емил Ядков
3.
Финансови въпроси.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС,
Стефка Въжарова
4.

Обсъждане на становища и предложения.
Докладва: Председателят на ВАдвС
Ралица Негенцова

5.

Дисциплинарни и индивидуални преписки.
Докладват: Членове на ВАдвС
Разни.

6.

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден, колеги, имаме необходимия
кворум, откривам днешното заседание.
…………
Висшият адвокатски съвет с 5 гласа "за", 1 "против“ и 8
„въздържали се“ прие
Решение №3301
Отхвърля предложението, направено от адвокат Емил Ядков,
направено на основание чл. 126, ал. 5 от Наредба №3/20.11.2020 г., с което
Висшият адвокатски съвет да определи хранилището на данни на единните
адвокатски регистри да бъде на физически сървър №1, историята на
извършваните архивирания да бъде съхранявана на физически сървър №2,
а публичната част на регистъра да бъде съхранявана в облачно
пространство с локация в България, а съхраняването на физическа машина
№1 и физическа машина №2 да бъде осъществявано в различни
специализирани изчислителни/data/ центрове с локация България.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
Решение №3302
Одобрява разходите, извършени за периода 16.03.-02.04.2021 г., на
стойност над 3000 лв., съобразно доклада на главния секретар вх.
№900/7.04.2021 г.
***
Непубликуваните решения се отнасят до индивидуални преписки.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №3307

Оттегля направеното искане до Конституционния съд на Република
България за обявяване противоконституционност на Разпоредбата на чл.
170, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
***
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и без
"въздържали се" прие
Решение №3309
Отменя Решение №3301/09.04.2021 г., с което се отхвърля
предложението на адвокат Емил Ядков за определяне на хранилище на
единните адвокатски регистри - хибриден вариант.
***
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и 2-ма
"въздържали се" прие
Решение №3310
На основание чл. 126, ал. 5 от Наредба №3 Висшият адвокатски съвет
реши: хранилището на данни на единните адвокатски регистри да бъде на
физически сървър №1, историята на извършваните архивирания да бъде
съхранявана на физически сървър №2, публичната част на регистъра да
бъде съхранявана в облачно пространство с локация в България, а
съхраняването на физическа машина/сървър/ №1 и физическа
машина/сървър/ №2 да бъде осъществявано в различни специализирани
изчислителни /data/ центрове, с локация България.
***
Непубликуваните решения
дисциплинарни преписки.
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Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №3319
Оставя без разглеждане молбата на адвокат Ангел Иванов Ангелов
от Адвокатска колегия – Кюстендил за разкриване на втора Адвокатска
колегия в София, по преписка вх. №862/2021 г., поради липса на правен
интерес.
***
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие
Решение №3320
Да бъде уведомен министърът на здравеопазването проф. Костадин
Ангелов за задължението на адвокатите от страната съобразно чл. 81 от
Закона за адвокатурата и параграф 7 от ПЗР на ЗИД на Закона за мерките
и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

/Д.в. 105/11.12.2020 г., че следва да бъдат проведени общи събрания на
адвокатските колегии на 24 и 25 април 2021 г.
Министърът да даде своите указания с оглед епидемичната
обстановка за начина за присъствено провеждане на общите събрания на
адвокатските колегии.
……….
(16,46 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:……………….
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА

Изготвил протокола:
(Е. Бончевска)

