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 До: 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

От: 

1. СНЦОП “Обединение на свободните адвокати“, ЕИК 205846611, 

представлявано от адв. ЕМИЛ А.ГЕОРГИЕВ – Председател на УС 

2. адв. Меглена Хари Гунчева от АК гр. Хасково, л.н. 1700003963 от ЕРА, 

чрез пълномощник СНЦОП “ Обединение на свободните адвокати“ 

3. адв. Мария Михайлова Георгиева от АК гр. Благоевград, л.н 1600020527 от ЕРА, 

чрез пълномощник СНЦОП “ Обединение на свободните адвокати“ 

4. адв. Венелина Светлинова Фотева от АК Бургас от АК Бургас, л.н.1300005680 от 
ЕРА, 

чрез пълномощник  адв. Маринела Ашикова; 

5. адв. Маринела Иванова Петрова - Ашикова от САК, л.н.1600619810 от ЕРА; 

6.  адв. Георги Дианов Гайдаров от САК, л.н 1300430210 от ЕРА 

Относно: 

Отказ на Висшия адвокатски съвет да предостави информация досежно администрирани от 
него лични данни, изискани в подадено през него Заявление вх. № 1383/18.06.2020 г., второ 

заявление вх. №1662/20.07.2020 г. и трето заявление вх. № 1671/ 20.07.2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ 
ДАННИ, 

Със заявление вх. № 1383/18.06.2020 година, адресирано до Висшия адвокатски съвет, 
допълнено и уточнено със заявления вх. № 1662/20.07.2020 г. и заявление вх. № 1671/ 
20.07.2020 г. заявихме изричното си искане за предоставянето на пълен заверен препис от 
четири протокола от проведените заседания на ВАдС на 10.03.2020 г., на 29.05.2020 г., на 
12.06.2020 г. и на 10.07.2020 г., при заличени лични данни на лицата, които не са дали своето 
съгласие за тяхното разкриване, на основание Регламент 2016/679 и чл.31, ал.2 от ЗДОИ, във  
връзка с ал.1 и ал.4 от същата разпоредба, по силата на които, когато исканата обществена 
информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й, 
съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен 
срок от регистриране на заявлението по чл. 24. При изрично несъгласие от третото лице в срока 
по ал. 1, ВАдС следва да предостави изисканата обществена информация в обем и по начин, 
който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице, т.е. при заличени 
лични данни.  
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Към заявление вх. № 1662/20.07.2020 г. и заявление вх. № 167/20.07.2020 г., приложихме 
подписани с електронен подпис заявления от адв. Меглена Хари Гунчева и адв. Мария 
Георгиева, с които същите депозираха своето съгласие пред Висшия адвокатски съвет да 
разкрие и да ни предостави препис от заявените четири протокола на ВАдС, съдържащи 
личните им данни (като лица, спрямо които има взето персонално решение за повдигане на 
дисциплинарно обвинение от страна на ВАдвС), като с приложените заявления адв. Меглена 
Хари Гунчева и адв. Мария Георгиева едновременно заявиха, че упълномощават СНЦОП 
„Обединение на свободните адвокати“ да подаде от тяхно име заявление, с което да изиска от 
Висшия адвокатски съвет, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на 
Регламент 2016/679, препис от протоколите от проведени заседания на Висшия адвокатски 
съвет на 10.03.2020 г., 29.05.2020 г., 12.06.2020 г. и на 10.07.2020 г., на основание Регламент 
2016/679. Едновременно с това, същите информираха ВАдС, че се присъединяват и като 
податели на заявление, вх.№ 1383/18.06.2020 г. на СНЦОП „Обединение на свободните 
адвокати“ и допълненията към него, като по силата на същото заявление адв. Меглена Хари 
Гунчева и адв. Мария Георгиева заявиха, че упражняват предоставеното им по силата на 
Регламент 2016/679 право да получат информация, ведно с препис от документите, създадени и 
съхранявани от Висшия адвокатски съвет, в които се съдържат техни лични данни.  

В отговор на горецитираните три заявления, получихме писма, изх. № 634 от 30.06.2020 
година, второ писмо, изх. №743/29.07.2020 г. и трето писмо, изх. № 744 29.07.2020 г., 
подписани от Председателя на ВАдвС - Ралица Негенцова, с което  ни уведомиха, че по повод 
на подаденото от нас заявление ни изпращат становище вх. № 1471/29.06.2020 година, второ 
становище, вх. № 1739/27.07.2020 г. и трето становище, вх №1741/27.07.2020 г. - и трите - 
съставени единствено от Длъжностното лице по защита на личните данни, определено от 
Висшия адвокатски съвет като администратор на лични данни по смисъла на чл.4 т.7 от Общия 
регламент за защита на личните данни ЕО, Регламент 2016/679. Съгласно така упоменатите 
Становища, на адв. Меглена Хари Гунчева, на адв. Мария Георгиева, на техния пълномощник 
СНЦОП “ Обединение на свободните адвокати“ и на другите трима заявители - адв. Венелина 
Фотева, адв. Маринела Ашикова и адв. Георги Гайдаров, ни бе отказано предоставянето на 
пълен заверен препис от четирите протокола от проведените заседания на ВАдС на 10.03.2020 
г., на 29.05.2020 г., на 12.06.2020 г. и на 10.07.2020 г., където ние искахме да бъдат заличени 
личните данни на лицата, които не са дали своето съгласие за тяхното разкриване, но без да са 
заличени личните данни на адв. Меглена Хари Гунчева и адв. Мария Георгиева, при зачитане на 
тяхното изрично депозирано съгласие с декларация за съгласие за разкриване на личните им 
данни и упълномощително волеизявление в полза на СНЦОП „Обединение на свободните 
адвокати“. До настоящия момент, Висшият адвокатски съвет отказва да ни предостави каквато и 
да е информация дали в цитираните четири протокола се съдържат лични данни на адв. 
Меглена Хари Гунчева и адв. Мария Георгиева. 

 

Моля да извършите проверка и при установено нарушение да санкционирате отказа на 
Висшия адвокатски съвет да предостави информация за администрираните от него лични данни 
на пряко засегнатите от неговите незаконосъобразни действия  лица - адв. Меглена Хари 
Гунчева и адв. Мария Георгиева, чиито лични данни бяха включени и понастоящем се 
обработват и съхраняват от Висшия адвокатски съвет в протоколите от проведените заседания 
на ВАдС, посочени по-горе. В изисканите от нас протоколи се съдържат мотивите на Висшия 
адвокатски съвет и последвалото ги решение за образуване на дисциплинарно производство 
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срещу  адв. Меглена Хари Гунчева  и адв. Мария Георгиева в качеството им на председатели на 
две адвокатски колегии - АК Хасково и АК Благоевград. 

В горецитираните протоколи се съдържа информация, представляваща лични данни на 
адв. Меглена Хари Гунчева и адв. Мария Георгиева, като същата информация е създадена и 
съхранявана от ВАдС, в качеството му на администратор на лични данни - обстоятелство, което 
бе изрично декларирано и потвърдено в представеното ни от ВАдС Становище вх. № 
1471/29.06.2020 г. , изготвено от длъжностното лице по защита на личните данни. 

Останалите лица-податели на заявлението предявихме своето право по реда на ЗДОИ,  
на основание чл.31 от Закона за адвокатурата, и едновременно с това - като пълномощници на 
адв. Меглена Хари Гунчева и адв. Мария Георгиева, по реда на Регламент 2016/679. 

Горецитираната информация и документация се изисква с цел да направим собствена 
преценка дали и доколко са законосъобразно приети решенията на ВАдС, съдържащи се в 
четирите протокола за повдигане на дисциплинарно обвинение срещу адвокати - председатели 
на Адвокатски колегии, дали при постановяване на решенията на ВАдС са спазени изискванията 
на Закона за адвокатурата относно наличието на законен повод за иницииране на 
дисциплинарното производство, а именно дали до ВАдС е подаден сигнал от трето лице, 
различно от самия орган и/или неговите членове, а така също - какво е правното основание за 
повдигане на обвинението; дали ВАдС е установил данни за извършено нарушение, спазена ли 
е законово уредената процедура и дали в своята дейност Председателят на ВАдС е зачел 
обвързващата сила на приетите решения от проведените ОСАС от м. февруари 2019 г. и ОСАС 
от м. февруари 2020 г. досежно спиране на плащането на членския внос към ВАдС, на 
основание чл.124, ал.2 от Закона за адвокатурата. Пълните текстове на протоколите ще са нужни 
за да обосноват тезата ни, че вероятно е налице неизпълнение на основни законови задължения 
на Висшия адвокатски съвет и на неговия председател. 

Във връзка с отказа на ВАдС да предостави каквато и да е информация досежно своите 
актове , дори при заличени лични данни, с които администрира лични данни на засегнати лица, 
приема решения, установяващи извършване на дисциплинарно нарушение, повдига 
дисциплинарни обвинения, поставя началото на дисциплинарен процес и налага 
дисциплинарни наказания, моля да ни бъде изпратен препис от становището на Комисия за 
защита на личните данни, изготвено по повод изпратено от Висшия адвокатски съвет запитване 
във връзка с прието Решение №2671, с което Висшия адвокатски съвет се ангажира да отправи 
запитване до Комисия за защита на личните данни, на основание чл. 57, §1, буква „в” и чл. 58, 
§3, буква „б” от регламент на ЕС 2016/679, във връзка с чл. 51, т. 2 от Правилника за дейността 
на Комисията за защита на личните данни, и да изиска официално становище по следните два 
въпроса: 

1. Законосъобразно и допустимо ли е при условията на чл. 6, пар. 1, б. „д” и б. „в” от 
Регламент 2016/679 EU Висшият адвокатски съвет, като администратор на лични данни, 
обработващ лични данни по смисъла на чл. 10 от ОРЗД на приложимо спрямо администратора 
основание за законосъобразност на обработването (чл. 6, пар. 1, буква „в” от Регламент 
2016/679 EU, вр. със ЗА, раздел II от ЗА), за целите на изпълнение на решенията на Общото 
събрание на адвокатите от страната, проведено на 22.02.2020 г., по реда на Закона за 
адвокатурата, да обработва лични данни, свързани с присъди и нарушения на адвокати под 
формата на публикуването и оповестяването им в интернет среда на интернет страницата 
(сайта) на Висшия адвокатски съвет с адрес www.vas.bg, в меню „Служебен вход”, и в цялост - на 
постановените по дисцилинарни производства по Закона за адвокатурата решения (мотиви и 
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диспозитив със заличени лични данни на адвокатите), на Висшия дисциплинарен съд и на 
Дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии, с които решения се налагат 
дисциплинарни наказания на дисциплинарно обвинени адвокати, и до която секция да имат 
достъп всички вписани адвокати, които към настоящия момент са повече от 13 500, след 
регистриран достъп чрез използването на двуфакторна защита (парола и уникално 
потребителско име и КЕП), и ако приложи техническите способи за анонимизиране на данни, в 
съответствие със Становище 05/2004 на Работната група по чл. 29, прието на 10 април 2014 
година? 

2. Законосъобразно и допустимо ли е, при условията на чл. 6, пар. 1, „д“ и б. „в” от 
Регламент 2016/679 EU, Висшият дисциплинарен съд чрез своя председател, без да е 
администратор на лични данни, но обработващ лични данни по смисъла на и. 10 от ОРЗД, на 
приложимо спрямо администратора основание за законосъобразност на обработването (чл. 6, 
пар.1, буква „в” от Регламент 2016/679 EU, вр. със ЗА, раздел II от ЗА), за целите на изпълнение 
на решенията на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 22.02.2020 г., по 
реда на Закона за адвокатурата, да обработва лични данни, свързани с присъди и нарушения на 
адвокати под формата на публикуването и оповестяването им в интернет среда на интернет 
страницата (сайта) на Висшия адвокатски съвет с адрес www.vas.bg, в меню „Служебен вход“, и в 
цялост на постановените по дисциплинарни производства по Закона за адвокатурата, решения 
(мотиви и диспозитив със заличени лични данни на адвокатите), на Висшия дисциплинарен съд 
и на Дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии, с които решения се налагат 
дисциплинарни наказания на дисциплинарно обвинени адвокати, и до която секция да имат 
достъп всички вписани адвокати, които към настоящия момент са повече от 13 500, след 
регистриран достъп чрез използването на двуфакторна защита (парола и уникално 
потребителско име и КЕП), и ако приложи техническите способи за анонимизиране на данни, в 
съответствие със Становище 05/2004 на Работната група по чл. 29, прието на 10 април 2014 
година? 

В тази връзка бихме искали да отбележим, че отказът на Висшия адвокатски съвет и на 
Висшия дисциплинарен съд да предоставят достъп до протоколите от заседания на Висшия 
адвокатски съвет и до постановените осъдителни и оправдателни решения на Висшия 
дисциплинарен съд при заличени лични данни, би означавало отричане на ОСНОВНО 
ПРАВО на всеки един български адвокат, упражняващ адвокатска професия на територията на Р 
България - ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ, даващо му възможност да си състави собствено 
мнение относно дейността на Висшия адвокатски съвет и Висшия дисциплинарен съд, както и 
относно безпротиворечивото тълкуване и приложение на Закона за адвокатурата в частта, 
уреждаща провеждането на дисциплинарно производство, кои действия съставляват 
дисциплинарни простъпки, кои са оневиняващите и изключващите вината и отговорността 
факти и обстоятелства, кое е относимото и справедливо дисциплинарно наказание при 
зачитане степента на обществена опасност и останалите утежняващи и смекчаващи вината 
обстоятелств. Горните са все факти и обстоятелства, които гарантират правото на защита на 
адвокатите в рамките на дисциплинарния процес, предоставено ни на конституционно ниво в 
качеството ни преди всичко на български граждани, които имат право на справедлив процес и 
защита на основните си права (в това число право на труд), дори в рамките на дисциплинарното 
производство пред ВАдС и ВДС, действащи като особена правораздавателна юрисдикция. 

Отказът на ВАдС и ВДС да ни предоставят достъп до своите актове при заличени лични 
данни приемаме като грубо погазване на устройствения ни закон и в частност - на изричната 
норма на чл.31 ал.1 от Закона за адвокатурата, съгласно която адвокатът и трайно установеният 
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адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да 
получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното 
производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е 
необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз. 

Моля отговора на подадената жалба и на поставените въпроси да бъдат изпратени на 
адреса на СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“, съвпадащ с адреса на адв. Гайдаров: 
гр. София, бул. "Васил Левски" № 38, ет.2, както и на следните адреси: за Венелина Фотева - гр. 
Бургас 8000, ул. „Македония“ 61-63, офис 1, партер; за Маринела Ашикова - гр. София, бул. 
„Княз Александър Дондуков“ № 66, за Меглена Гунчева - megiguncheva@abv.bg, за Мария 
Георгиева - simpati_69@abv.bg. 

Прилагаме изпратените на имейла на ВАдС заявление вх.№ 1383/18.06.2020 година, 
адресирано до Висшия адвокатски съвет, допълнено и уточнено със заявления вх. № 
1662/20.07.2020 г. и заявление вх. № 1671/20.07.2020 г., приложените към тях  пълномощни  с 
декларации за съгласие за предоставяне на лични данни от адв. Меглена Хари Гунчева и адв. 
Мария Георгиева, пълномощно от адв. Венелина Фотева, както и получените от ВадС в отговор 
писма, изх.№ 634 от 30.06.2020 г., второ писмо - изх. №743/29.07.2020 г. и трето писмо - изх. № 
744/29.07.2020 г., подписани от Председателя на ВАдвС Ралица Негенцова, ведно със 
становище вх. № 1471/29.06.2020 г., второ становище  с вх. № 1739/27.07.2020 г. и трето 
становище с вх. №1741/27.07.2020 г. - и трите, съставени само от Длъжностното лице по защита 
на личните данни, определено от Висшия адвокатски съвет като администратор на лични 
данни, по смисъла на чл.4 т.7 от Общия регламент за защита на личните данни ЕО, Регламент 
2016/679. 

С уважение: 

1. СНЦОП “Обединение на свободните адвокати“, ЕИК 205846611, 

представлявано от адв. ЕМИЛ А.ГЕОРГИЕВ – Председател на УС  

 

2. адв. Меглена Хари Гунчева от АК гр. Хасково, л.н. 1700003963 от ЕРА, 

чрез пълномощник СНЦОП “ Обединение на свободните адвокати“ 

 

3. адв. Мария Михайлова Георгиева от АК гр. Благоевград, л.н 1600020527 от ЕРА, 

чрез пълномощник СНЦОП “ Обединение на свободните адвокати“ 

 

4. адв. Венелина Светлинова Фотева от АК Бургас от АК Бургас, л.н.1300005680 от ЕРА, 

чрез пълномощник  адв. Маринела Ашикова; 

 

5. адв. Маринела Иванова Петрова - Ашикова от САК, л.н.1600619810 от ЕРА; 

 

6.  адв. Георги Дианов Гайдаров от САК, л.н 1300430210 от ЕРА 
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