
 
 

 ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ  

ЗА 

 ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

I. ЦЕЛ  

 

Целта на ЕТИЧНИТЕ  СТАНДАРТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТИТЕ в  

Република България е да се утвърдят морални механизми на регулация в 

професионалната практика и да са в полза не само на клиентите, но и на обществото 

като цяло, за да се поддържа общественото доверие и отговорност. Етичните норми са 

част от система за регулиране на поведението на адвокатите във и извън дейността им 

и са гарантирани чрез прилагането на санкции.  

 

II. МИСИЯ 

Етичните стандарти за дейността на адвокатите в Република България предлагат 

систематизирано основните принципи, които да се прилагат от адвокатите, за да се 

запазят, както интересите на правосъдието, така и законните интереси и права на 

физическите и юридическите лица, поверени им да отстояват и защитават. 

III. ВИЗИЯ  

Етичните стандарти за дейността на адвокатите в Република България 

насърчават и укрепват етичното поведение на адвокатите в полза на клиентите, трети 

страни, настоящи и бъдещи заинтересовани страни и обществеността. 

IV. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  

За целите на тези стандарти са дефинирани следните термини:  

КЛИЕНТ 

Лице или група от лица, използващи услугите на практикуващ адвокат. 



 
 

АДВОКАТ 

Лице, практикуващо самостоятелно или в сдружение, което е оправомощено от 

закона да предоставя правна помощ, съдействие, процесуално представителство и 

съдебна защита в полза на лица, групи или организации.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА 

Лице или група от лица, непряко засегнати от услуга, предоставена от 

практикуващ адвокат за клиент.  

ТРЕТА СТРАНА 

Въвлечено лице или група от лица, пряко засегнати от услуга, предоставена от 

практикуващ адвокат за клиент. 

V. ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ 

Посочените по-долу етични принципи са с еднаква степен на важност. Тези 

стандарти са създадени, за да осигурят поддържането на надеждни услуги за клиенти, 

на подходящи стандарти за поведение и на репутацията на професията и да служат на 

обществения интерес. 

Независимост  

При упражняване на професията си адвокатът е независим по смисъла на 

законите на Република България, като при изпълнение на  задълженията си се 

ръководи единствено от закона и законните интереси на клиентите си, не се влияе от 

личните си интереси, не се поддава на политически, икономически и интелектуален 

натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от представители, на която и да 

е власт – публична или частна. 

Конфиденциалност 

Адвокатът трябва да спазва конфиденциалност, да е дискретен и да пази като 

служебна тайна фактите или сведенията, станали му известни при или по повод 

изпълнение на адвокатските му задължения. Той е длъжен да пази тайната на своя 
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клиент без ограничение във времето, като това е основно и първостепенно негово 

задължение, което остава и след като е престанал да упражнява дейността си.  

Конфликт на интереси  

Адвокатът е длъжен да избягва конфликт на интереси между различните си 

клиенти, както и между адвокат и клиент. Той не може да действа от името на повече 

клиенти по един и същи въпрос, ако има конфликт на интереси или риск за конфликт 

между интересите на тези клиенти. Адвокатът не следва да поема клиенти, ако 

съществува конфликт на интереси между клиента и адвоката. Ако такъв конфликт 

възникне в хода на работата,  адвокатът трябва да престане да действа от името на 

клиента. 

Отговорност 

Адвокатът трябва да поема отговорност за услугите, които предоставя, да 

признава и уважава правата и интересите на клиентите, третите лица и 

заинтересованите страни. 

Доверие и почтеност 

Общественото доверие в адвокатската професия означава, че адвокатът не 

трябва да проявява недостойно поведение и да се въвлича в недостойни прояви, които 

позорят професията, независимо дали са свързани с адвокатската му дейност или 

други служебни дейности, дори и при наличие на конфликт на интереси между 

адвокат и клиент. Взаимоотношенията между адвоката и неговия клиент се градят на 

основата на доверието, което е и в основата на отношенията между адвокатите и 

между тях и властите. Адвокатът не трябва да прави нищо, което уврежда неговата 

лична репутация или репутацията на адвокатската професия. 

Добросъвестност 

Адвокатът трябва да действа честно и справедливо и да основава своите 

професионални съвети на релевантни, достоверни и обективни доказателства. 

Законосъобразност  



 
 

Адвокатът трябва да спазва правните норми, отнасящи се до професията му, 

съгласно които упражнява дейност. Той трябва да изясни на клиента, че не може да 

направи компромис със своите задължения, за да води дадено дело от името на 

клиента по нечестен начин. 

Прозрачност 

Адвокатът не трябва да заблуждава или да се опитва да заблуждава, не трябва да 

дезинформира или прикрива информация за действия или срокове на изпълнение. Той 

трябва да бъде открит и достъпен, да предоставя съответната документация и да 

обяснява на клиента действията, които се предприемат за защита на интересите и 

правата му на разбираем език. 

Менторство 

Адвокатът изпълнява няколко функции в отношенията си с клиента, 

включително и функцията на доверен съветник. Като такъв предоставя съвети, които 

могат да се отнасят до въпроси извън правото, а именно морал, икономика, 

обществени и политически отношения, които са от значение за казуса на клиента и 

винаги на първо място стоят интересите на клиента. 

Разгласа за професионалната дейност 

 Адвокатът може да осведомява обществеността за данните относно неговата 

професионална дейност, които са вписани в адвокатския регистър,  да предоставя 

информация за професионалната си дейност чрез различни средства за масово 

осведомяване, електронни средства за комуникация или по друг начин. Адвокатът не 

може да рекламира своята дейност, да прави сравнение с други адвокати относно 

качеството на адвокатската си работа, обема и успеха на практиката си, размера на 

адвокатското си възнаграждение, да обещава постигането на конкретни резултати и да 

обявява имената на свои клиенти. 

Забрана за дискриминация 

Във всичките си дейности адвокатът не може да осъществява дискриминация, 

основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, 

религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено 



 
 

положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено 

състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен 

договор, по който Република България е страна. 

Финансова отговорност  

Адвокатът трябва да казва истината, да осигури прозрачност и сигурност по 

всички финансови въпроси, като е длъжен предварително да уведоми клиента си за 

пълния размер на искания от него хонорар. За него има забрана на уговорки за 

придобиване на дял от предмета на защитавания от адвоката правен спор преди 

приключването на делото.  

Стандарт на обслужване 

Адвокатът трябва да предоставя само услуги, за които е компетентен и 

квалифициран. 

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕТИЧНИТЕ СТАНДАРТИ 

Основен гарант за спазване и прилагане правилата на тези стандарти са самите 

адвокати чрез тяхната убеденост, съпричастност и доброволно приемане и прилагане 

на етичните стандарти за дейността им.  

Висшият адвокатски съвет осъществява цялостен контрол по прилагането  и 

спазването на етичните стандарти. 

 Адвокатските съвети и Дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии в 

страната  предприемат, предвидените в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на 

адвоката и тези Етични стандарти, действия при всеки констатиран случай на 

допуснато нарушение за дейността на адвокатите. 

   

Стандартите се разработват и публикуват в интерес на обществото и 

представляват мощно средство за информация и взаимно разбиране между адвокат, 

клиент и заинтересована страна. 



 
 

Ползите от прилагането на стандартите са, че тяхното използване води до 

подобряване качеството на услугите на адвоката и затвърждаване на общественото 

доверие и отговорност. 

 


