
 
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 
№86 

 ИЗВЪНРЕДНО (ДИСТАНЦИОННО) ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

Сряда,  28 април 2021 г. 
София 

 
 

(9,31 часа) 
На заседанието присъстват:  
1. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС   
2. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС,  
3. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС 
4. Албена Пискова, (в 9,50 часа) 
5. Веселка Коева 
6.  Емил Ядков 
7. Красимир Краев, (в 10,30 часа) 
8. Лидия Атанасова  
9. Милен Ралчев (в 10,39 часа) 
10. Никола Рангелов 
11. Станислав Тонов  
12. Стефан Ботев  
13. Христо Христов  
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  
Красимир Недев, медиен консултант на ВАдвС  
Резервни членове на ВАдвС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова, (до 11,30 часа) 
3. Мария Ганева 
4. Нели Виодорова 
5. Румен Петков 
6. Светлана Проданова 
Отсъстват: 
Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС 
Валя Гигова, член на ВАдвС 
 

 
 
 



Дневен ред: 
1. Приемане на проекта „Електронизация на регистровите 

производства и административните пътеки в Единния адвокатски 
регистър /ЕАР/.   

                                 Докладват: Емил Ядков, член на ВАдвС,   
                                                      Николай Колев 
2. Общо събрание на адвокатите от страната 2021 г. –         

организационни въпроси.  
                                  Докладва: Председателят на ВАдвС  
3. Разни.  
4. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 

Докладват: Членове на ВАдвС 
 
  
 ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Здравейте, колеги! Налице е 

необходимият кворум, откривам днешното заседание. В Страстната 
седмица сме, надявам се при нас да не са толкова буйни страстите. 

……… 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение №3341 
Включва като допълнителна точка 4 в дневния ред 

„Дисциплинарни и индивидуални преписки“.  
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и 1 

"въздържал се" прие 
Решение №3342 

Приема и одобрява информационната система и технологиите 
по чл. 126, ал. 6 от Наредба №3, по проекта „Електронизация на 
регистровите производства и административните пътеки в Единния 
адвокатски регистър /ЕАР/. 

Приема и одобрява алгоритмите на регистровите производства 
по чл. 116, ал. 3 от Наредба №3, проекта „Електронизация на 
регистровите производства и административните пътеки в Единния 
адвокатски регистър /ЕАР/. 

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

Решение №3343 
Избира Комисия в състав: Емил Ядков – председател,  членове 

Даниела Минева, Стефка Въжарова, Силвия Паунова и Нели 



Виодорова, която да работи по проекта „Електронизация на 
регистровите производства и административните пътеки в Единния 
адвокатски регистър /ЕАР/. Комисията да изготви до 10.05.2021 г. 
доклад за установените проблеми, докладът да бъде разгледан в 
заседанието на 14.05.2021 г.  

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение №3345 
Да бъде изпратено писмо до Висшия съдебен съвет, с което да 

бъде изискано  включване на представител на Висшия адвокатски 
съвет при работата по избрания от Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет модел №4 за реорганизация на съдилищата и на 
приетата пътна карта. 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение №3346 
С оглед подновяване на договора с издателство СИБИ ООД за 

издаване на списание „Адвокатски преглед“ да се изиска от 
адвокатските съвети информация за бройката на списание 
„Адвокатски преглед“, която считат, че им е необходима, за което да 
подадат информация до Висшия адвокатски съвет до 12.05.2021 г.  

 
* * * 

 
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и 

индивидуални преписки. 
 
 

(11,40 часа) 
 

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

                       РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА  
 
 
 
Изготвил протокола:  
                  (Е. Бончевска)  
 

 


