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ДОКЛАД  

от съгласувателна среща апелативен район Пловдив 

На  08.07.2022 г. в гр. Пловдив се състоя съгласувателна среща по 

подпроектна дейност 5 „Съгласувателна политика и обсъждане сред 

професионалната общност“ по Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с 

наименование „Българската адвокатура – силна и обновена”, който се 

финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура 

BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“.  

На срещата присъстваха адвокати съгласно приложен списък, 

сред които и председателите на Адвокатските колегии Пловдив, Хасково и 

Смолян. 

Срещата започна в 11:00 часа и приключи в 16:00 часа. 

В началото присъстващите бяха запознати накратко с 

предлаганите нови решения по всяка една от частите на концепцията. 

В хода на обсъжданията по изготвената Концепция за нов закон 

за адвокатурата бяха направени следните предложения: 

В началото на закона да бъдат предвидени разпоредби за 

принципите на адвокатурата като: самоуправление, самоиздръжка, 

децентрализация и т.н. 

По отношение условията за вписване като адвокат: 

Всички кандитати да преминават през изпит по деонтология на 

адвокатската професия и по въпроси на адвокатската практика. 

Изпитът да се организира от ВАдвС. 
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Кандидат - адвокатите, които нямат 5 години юридически стаж, 

като  магистрати и юрисконсулти с процесуално представителство и които 

нямат научна степен доктор по право, задължително да преминат 

въвеждащо обучение при адвокат- патрон.  

Кандидат-адвокатите, които следва да преминат въвеждащо 

обучение, да се наричат стажант-адвокати. Обучението им е със срок 2 

години. 

За стажант-адвокатите, за които въвеждащото обучение е 

задължително, изпитът да се провежда след обучението. 

Адвокатският съвет да одобряват списък на адвокатите-патрони, 

който да бъде публикуван на страницата на колегията. Да се въведат 

изисквания за адвокатите- патрони – достатъчен стаж като адвокат, 

нравствени и професионални качества и др. 

С преходните и заключителни разпоредби на закона да бъде 

създаден списък на юрисконсултите – процесуални представители, който 

да се води от Министерство на правосъдието, доколкото процесуалното 

представителство е изключителна адвокатска дейност и тези юрисконсулти 

са изключение, както и с оглед предвидената по-горе възможност, само 

юрисконсулти с процесуално представителство да полагат изпит без 

въвеждащо обучение. Следва да бъде направена промяна и в ГПК, във 

връзка с процесуалното представителство от юрисконсулти, включени в 

списъка на МП. 

Търговската дейност да бъде позволена, но само при условие, че 

осъществяването ѝ не противоречи на принципите и реномето на 

адвокатската професия. По несъвместимостта да решава САК. 

Адвокатският регистър да бъде към ВАдвС, но да се води от 

колегиите. 

При постановено дисциплинарно наказание лишаване от права, 

адвокатът да бъде отписван от регистъра и след изтичане на наказанието,да 



 
 
  
 
 
 
    
 

Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена”, 

който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-3.003 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в 

съдебната система“ 

 

 

се преценяват отново законовите изисквания за вписването му като 

адвокат. При повторно вписване – да не се провежда въвеждащо обучение 

и да не се  полага изпит, но да се заплаща такса, която да не бъде повече от 

половината от таксата за първоначално вписване. 

По отношение съвместното упражняване на адвокатска дейност: 

Да се запазят досегашните форми – АСъдружие, АДружество и 

Еднолично АДружество. Вписването на дружествата да остане в 

съответния окръжен съд по досегашния ред.  

Досегашната уредба да се доразвие, като бъдат предвидени 

норми за ликвидация, несъстоятелност, преобразуване, както и общо 

препращане към Търговския закон. Да се предвидят специални текстове за 

разделяне на имуществото и най-вече на адвокатската практика (договори 

и клиенти). Възникналите спорове  да бъдат решавани от арбитраж, 

състоящ се от адвокати от съответната колегия, като за целта бъде изготвен 

списък с арбитри в колегията. 

Да се предвидят специални правила при наследяване.  

Да се предвидят правила за съхраняване на архива на адвоката, 

продължаване на висящите дела, предаване на досиетата на клиентите и 

др. въпроси, свързани с адвокатската дейност, в случаите, когато 

починалия адвокат няма наследници, които са вписани като адвокати. 

Не се възприе предложението дъщерните кантори (в района на 

друга колегия) да заплащат членски внос и към тази колегия. 

По отношение упражняване на адвокатската професия, права и 

задължения на адвоката бяха направени следните предложения: 

Като изключителна адвокатска дейност да бъдат определени: 
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- Процесуалното представителство с предвидените в закона 

изключения (юрисконсулти-процесуални представители от списъка към 

МП и роднини); 

- Подготовка на документи за сделки над 10 000 лева в 

нотариалното производство (доказано с приподписване на документите от 

адвокат); 

- Подготовка на документи за вписване в Търговския регистър 

на регистрация или промяната на обстоятелства свързани с  търговски 

дружества, ЮЛНЦ (доказано с приподписване на документите от адвокат) 

Да се предвиди в закона право на адвоката на отпуск до 60 дни в 

годината. 

Да бъде въведена възможност за адвокатите да посочват своята 

специализация със задължение и поне половината от преминатите 

обучения да бъдат по въпроси на специализацията. Всичко това да бъде 

предвидено в деонтологичния кодекс. 

За адвокатското възнаграждение: 

- В Закона да се уредят принципите за определяне на адвокатско 

възнаграждение- 

- Възприема се да има Методика, но тя да бъде приета от 

ВАдвС, а не от законодателя. В Методиката да се помисли за случаите 

когато адвокат се явява в лично качество, да има възможност да 

претендира за адвокатско възнаграждение. 

- Договорът между адвоката и клиента да стане основополагащ. 

В него да бъдат описани и предвидимите разходи за извършване на 

адвокатска дейност (пътни, нощувки и др.). 

По отношение продължаващото обучение: 

- Да няма задължителен характер, но да се предвиди задължение 

до определена дата да се представи информация за преминатите обучения 

през годината, например до края на м. Март на следващата година. 
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По отношение застраховката – да бъде предвидено да бъде 

представена новата до един месец от изтичане на предходната. 

По отношение структура и органи на адвокатурата: 

- Да се предвидят квоти във ВАдвС по региони. 

- Да се предвиди задължително гласуване при изборите на 

органи и делегати, със съответни дисциплинарни санкции при негласуване. 

- Да бъде предвидена остатъчна компетентност на ОСАК и 

ОСАС – да решават всички други въпроси, които не са от компетентността 

на други органи на АК, съответно на Камарата. 

- Да се предвиди задължителност на решенията на ОСАК и 

ОСАС за САК съответно ВАдвС, както и за всички други органи. 

- Да се предвиди възможност решения на САК и ВАдвС да се 

отменят от ОСАК съответно ОСАС. 

- Приема се предложената в концепцията отмяна на  

ограничението да не може да се гласува за избор на органи при неплатен 

членски внос. Неплащането на членски внос да води само до 

дисциплинарна отговорност. 

По отношение обжалваемостта на актовете на органите на 

адвокатурата, да се направи разграничение между вътрешни актове и 

такива, които регулират достъпа до професията. На съдебен контрол да 

подлежат само вторите. 

Изложени бяха съображения за обособяване на самостоятелна 

глава в закона, уреждаща обжалваемостта на актовете и реда за 

разглеждане на споровете. 

Да се предвиди свободен достъп на адвокатите до всички актове, 

прието от органите на адвокатурата – местни и централни. 

В деонтологичния кодекс (или ЕКА) да бъдат предвидено 

правила за архива на адвоката, както и че архива на починал колега се пази 

до 5 год. от САК. 
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По отношение дисциплинарното производство: 

- Да се детайлизира уредба по отношение воденето на 

дисциплинарно производство пред ДС или ВДС, като се предвиди 

препращане към отделни институти на ГПК, като например призоваването. 

- Приема се предложението да бъде изключено дисциплинарно 

нарушение на адвокат като член на орган на АК. 

 

 

 


