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Проект 

 

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА 

 

 

 

Част първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Глава първа 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ 

 

 

Чл.1. Този закон урежда: 

1. Устройството, функциите и дейността на Адвокатурата в Република 

България;  

2. Придобиването на статут на адвокат, младши адвокат, адвокатски 

сътрудник; 

3. Принципите, реда и организацията при упражняването на адвокатската 

професия, временното преустановяване, прекратяването и възстановяването на 

адвокатска дейност; 

4. Правата и задълженията на адвоката, младшия адвокат и адвокатския 

сътрудник при упражняване на функционалните им задължения във връзка с 

адвокатската професия; 

5. Основните правила на взаимоотношенията между адвокат и клиент; 

между адвокат и съдебен състав; между адвокат и съдебна администрация; между 

адвокат и адвокатски сътрудник; между адвокати от различни адвокатски кантори; 

между адвокати в условия на сдружаването им и др.; 

6. Защитата на условията на труд, осигурителните права и правото на 

възнаграждение за положен адвокатски труд при упражняване на адвокатската 

професия; 

7. Редът и организацията на избори на териториални и централни органи 

на българската Адвокатура; 

8. Етичните правила и дисциплинарната отговорност в работата на 

българската Адвокатура; 

9. Съдържанието на Единния регистър на адвокатите в България и редът 

за неговото водене; 

10. Други специфични взаимоотношения. 
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Глава втора 

ДЕФИНИЦИИ 

 

Адвокатура 
Чл.2(1) Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се общност 

от адвокати, обединяваща лица със статут на адвокат, осъществяващи адвокатската 

си дейност индивидуално или в съдружие с други адвокати, както и излъчените от 

тази общност органи на адвокатското управление.   

(2) Адвокатурата като професионална правна общност, предоставя 

квалифицирана правна помощ на физически и юридически лица с цел защита на 

техните права, свободи и интереси, и достъпа им до правосъдие, по установен за 

целта законов ред и с предвидените в закона правни средства. 

 

Адвокат 

Чл.3(1) Адвокатът е публичен служител, чиято задача е да представлява и с 

професионалните си умения да защитава своите клиенти пред съдебните, 

административните, публичните и обществени органи, без ограничения. 

(2) Адвокат може да бъде само лице, отговарящо на определени законови 

изисквания, положило клетва и вписано в Единния регистър на българската 

Адвокатура. 

 

Адвокатска професия 
Чл.4(1) Адвокатската професия е свободна професия, упражнявана от 

самонаети лица, осъществяващи сами или в съдружие адвокатска дейност. Тя не е 

предприемачество или дейност на едноличен търговец, нито е дейност на 

юридическо лице с нестопанска цел, а е вид трудова дейност, упражнявана от 

правоспособни юристи, преминали специфично професионално обучение.  

(2) Адвокатската професия осъществява конституционното и законно 

гарантирано право на защита и правна помощ на лицата пред органите на съдебната 

власт и административните органи. 

(3) Упражняването на адвокатска професия е лично право на всеки адвокат, 

свързано с надлежно придобити юридическо образование и юридическа 

правоспособност, както и с активно членство в Адвокатурата.  

(4) За предоставяната професионална юридическа помощ, адвокатите 

получават  възнаграждение за всяка извършена от тях дейност. 

 

Адвокатска дейност 

Чл.5(1) Адвокатска е дейността на лице, притежаващо качеството на адвокат 

и правоспособността да упражнява адвокатската професия самостоятелно или 

заедно с други адвокати. 
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(2) Адвокатска е всяка дейност, извършена по устен или писмен договор за 

оказване на правна помощ, съдействие или консултиране на потърсил адвокатска 

защита или помощ клиент. 

 

Изключителна адвокатска дейност 

Чл.6. Изключителна адвокатска дейност е правното съдействие и действията 

по: 

 1. Процесуално представителство, съдействие и защита пред съд и арбитраж, 

и подготовка на процесуални действия, с изключение на изрично предвидените в 

закон случаи на процесуално представителство. 

 2. Преподписване на договори по сделки с недвижими имоти и вещни права, 

за които законът предвижда нотариално производство и вписване, с цена на 

сделката над 10 минимални работни заплати, съгласно утвърдените със закон 

размери. 

  

Адвокатска практика  

Чл.7. Адвокатска е практиката, създадена и поддържана от правоспособен 

адвокат, в рамките на която титулярят на практиката извършва присъща или 

изключителна адвокатска дейност. 

 

Титуляр на адвокатска практика 

Чл.8. Титуляр на адвокатска практика е всеки правоспособен адвокат, който 

упражнява адвокатска дейност от свое име или като пълноправен член или 

пълномощник на адвокатско съдружие.  

 

Адвокатска кантора 

Чл.9(1) Адвокатска кантора е сграда или част от сграда, в която адвокатът, 

адвокатът от Европейския съюз или адвокатското дружество могат да бъдат 

намерени и където те приемат клиенти.  

(2) Кантората на адвоката или адвоката от Европейския съюз може да бъде и 

в жилището му. Няколко адвокати могат да имат обща кантора и без да са 

съдружници. 

(3) Адресът на адвокатската кантора, определените за служебни телефонни 

номера и електронни адреси за контакт с адвоката, адвоката от Европейския съюз 

или адвокатското дружество, се обявяват в адвокатския съвет по регистрацията. 

 

  

Глава трета 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
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 Чл.10. Организацията на самоуправлението в Адвокатурата и 

взаимоотношенията между адвокатите в нея и между адвокатите и останалите 

участници в обществения оборот, се основават на следните основни принципи: 

1. взаимно уважение и зачитане достойнството на личността, както и 

останалите професионални и лични права; 

2. равнопоставеност и недискриминация във взаимоотношенията; 

3. добросъвестност и добронамереност в действията; 

4. приемане на решения на демократична основа, широк консенсус при 

взаимно зачитане на мненията, волята и интересите на членовете на 

Адвокатурата, както и на основата на прякото и повсеместно лично 

участие на всеки адвокат в гласуванията по въпроси, засягащи техни 

права и интереси; 

5. защита на основните права на адвокатите и подпомагането им в случай на 

нужда. 

 

Чл.11(1) Адвокатската професия се упражнява на основата на 

добросъвестност, добронамереност и взаимно уважение както на адвоката към 

клиента, съдиите и служителите от съдебната администрация, с които си 

взаимодейства в дейността си, така и на клиентите, съдиите, служителите от 

съдебната администрация и съдебната охрана към адвоката при и във връзка с 

изпълнение на служебните му задължения и присъщите му дейности. 

(2) Пред съда, органите на досъдебното производство, административните 

органи и други служби в страната адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е 

приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи 

съдействие като на съдия. 

 

 

Част втора 

СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА 

 

Глава първа 

АДВОКАТ, ЧУЖДЕСТРАНЕН АДВОКАТ И АДВОКАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ, МЛАДШИ АДВОКАТ, АДВОКАТСКИ СЪТРУДНИК 

 

Раздел I 

Статут на адвокат 
 

Чл.12(1) Статут на адвокат може да придобие всеки дееспособен български 

гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава-страна по 
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Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария, който отговаря на следните условия: 

1. да има завършено висше юридическо образование; 

2. да има придобита юридическа правоспособност по реда на глава 

четиринадесета от Закона за съдебната власт; 

3. да е положил предвидения в този закон изпит, освен в случаите по 

чл.14, ал.3; 

4. да притежава необходимите нравствени и професионални качества за 

упражняване на адвокатската професия. 

(2) Статут на адвокат придобива всяко лице, отговарящо на критериите по 

ал.1, вписано  в Единния регистър на адвокатите в България.  

(3) С придобиване статут на адвокат, лицата по ал.2 придобиват 

правоспособност да упражняват адвокатска професия при условията на този закон. 

(4) Лицата, придобили статут на адвокат, за да упражняват адвокатска 

дейност са длъжни да: 

1. преминат въвеждащо обучение по деонтология и професионално 

поведение с продължителност на обучението от 6 месеца, за което не по-късно от 9 

месеца от придобиване на статута по ал.2, да представят сертификат. 

2.  сключат договор за професионална застраховка. 

(5) При неизпълнение на задължението по ал.4, упражняването на 

адвокатската дейност се преустановява временно, съгласно чл.114, ал.1, т.3 и т. 4 

при запазване на професионалния статут на адвокат. 

(6) Придобило адвокатска правоспособност лице, което няма две години 

юридически стаж, може да упражнява дейност само като младши адвокат при 

условията на този закон, до изпълнение на критериите за упражняване на дейност, 

като адвокат. 

 
Чл.13(1) Не може да упражнява адвокатска дейност лице, което: 

1. е пълнолетен гражданин, осъден на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление от общ характер; 

2. е търговец; 

3. е държавен служител; 

4. работи по трудово правоотношение, освен ако заема академична длъжност 

по правни науки във висше училище или научна организация; 

5. е освободен от длъжност съдия, прокурор или следовател при условията на 

чл.129, ал.3, т.5 от Конституцията или е дисциплинарно уволнен от длъжност съдия 

по вписванията, държавен съдебен изпълнител, юрисконсулт, разследващ полицай с 

висше юридическо образование или разследващ митнически инспектор, ако не са 

изтекли 5 години от влизане в сила на решението за освобождаването от длъжност; 
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6. е било лишено от правоспособност, като нотариус или частен съдебен 

изпълнител, за срока на лишаването и за срок от 5 години след влизане в сила на 

решението за лишаването му от правоспособност; 

7. е с установена зависимост от психотропни и/или упойващи вещества, 

алкохол или други подобни фактори, въздействащи върху правилната преценка и 

поведение, която представлява съществена и трайна пречка за упражняване на 

адвокатската професия; 

8. е страдащо от психично заболяване или увреждане на паметта, 

съставляващо пречка за правилната му професионална преценка и поведение и/или 

поставено под запрещение поради психично заболяване. 

(2) Народните представители и лицата, заемащи академични длъжности по 

правни науки във висшите училища или в научните организации могат да 

упражняват адвокатска дейност, без да напускат работата или длъжността си, 

когато: 

1. са вписани в Единния регистър на адвокатите в България към момента на 

възникване на съответното обществено качество; 

2. бъдат вписани в Единния регистър на адвокатите в България след 

възникването на съответното обществено качество. 

 

Чл.14(1) Кандидатът за адвокат подава заявление до Адвокатския съвет за 

приемане в адвокатската колегия, като прилага документи, удостоверяващи наличие 

на предпоставките по чл.12, ал.1. 

(2) Адвокатският съвет проверява дали кандидатурата на лицето по ал.1 

отговаря на изискванията за придобиване статут на адвокат и в двумесечен срок от 

подаването на заявлението се произнася с мотивирано решение за вписване. 

Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ. 

(3) Кандидати, притежаващи образователна и научна степен „доктор по 

право“, както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години се вписват, 

без полагане на изпита по чл.12, ал.1, т.3. 

 

Чл.15(1) Решението на Адвокатския съвет по чл.14, ал.2 се съобщава 

писмено на кандидата и на Контролния съвет на адвокатската колегия. 

(2) Решението или мълчаливият отказ на Адвокатския съвет могат да се 

обжалват от кандидата и от Контролния съвет чрез Адвокатския съвет пред Висшия 

адвокатски съвет в 14-дневен срок от съобщението или от изтичането на срока по 

чл.14, ал.2. 

(3) Жалбата се изпраща от Адвокатския съвет на Висшия адвокатски съвет в 

3-дневен срок от постъпването ѝ. 
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(4) Висшият адвокатски съвет разглежда жалбата по същество и се произнася 

с решение в едномесечен срок от постъпването ѝ. Непроизнасянето в срок се смята 

за мълчалив отказ.  

(5) Решението или мълчаливият отказ на Висшия адвокатски съвет подлежи 

на обжалване от кандидата и от Висшия контролен съвет в 14-дневен срок от 

получаване на съобщението или от изтичането на срока по ал.4 пред Върховния 

административен съд. 

(6) Жалбата се подава чрез Висшия адвокатски съвет, който в 3-дневен срок 

изпраща цялата преписка на Върховния административен съд. 

(7) Върховният административен съд разглежда жалбата в тричленен състав, 

в открито съдебно заседание с призоваване на кандидата и представител на Висшия 

адвокатски съвет и се произнася с решение, което е окончателно. 

 

Чл.16(1) Изпитът по чл.12, ал.1, т.3 се провежда в две сесии годишно пред 

комисия, определена със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет в 

състав от петима членове адвокати, от които поне двама са хабилитирани 

преподаватели или научни работници по правни науки. Председателят на комисията 

е представител на Висшия адвокатски съвет. 

(2) Редът за провеждане на изпита се определя с наредба на Висшия 

адвокатски съвет. 

(3) Изпитът е писмен и устен с оценка „издържал“ или „неиздържал“. 

 

Чл.17(1) В едномесечен срок след влизане в сила на решението по чл.14, ал.2 

кандидатът за адвокат  полага  следната клетва: „Заклевам се да изпълнявам 

добросъвестно и почтено задълженията си на адвокат в съответствие с 

Конституцията, законите на Република България и морала, и с всичките си 

действия да отстоявам принципите на правото, да пазя и допринасям за 

авторитета на адвокатската професия и на българската Адвокатура; да 

проявявам уважение в професионалните си взаимоотношения и да защитавам с 

всички допустими от закона средства правата и законните интереси на моите 

доверители и подзащитни. Заклех се.“ 

(2) Кандидатът полага клетвата по ал.1 в тържествено заседание и подписва 

клетвен лист. 

(3) В 14-дневен срок след полагане на клетвата по ал.1, на основата на 

решението на съответния адвокатски съвет, адвокатът се вписва в Единния регистър 

на адвокатите при Висшия адвокатски съвет. 

(4) След вписването по ал.3 в 14-дневен срок Адвокатският съвет издава на 

вписания адвокат карта по образец, установен с решение на Висшия адвокатски 

съвет. 

(5) Адвокатската карта по ал.4 подлежи на ежегодна заверка. 
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(6) Отказът за вписване или за издаване на картата по ал.4 подлежи на 

обжалване по реда на чл.15. 

 

 

Раздел II 

Чуждестранен адвокат и адвокат от Европейския съюз 

 

Чл.18(1) Гражданин на чужда държава, придобил адвокатска 

правоспособност съгласно законодателството на страната си, може да се яви пред 

органите на съдебната власт на Република България като защитник или повереник 

на гражданин на своята държава по определено дело заедно с български адвокат в 

случаите, когато това е предвидено в договор между българската и съответната 

чужда държава, или на основата на взаимност, като предварително направи искане 

за това пред председателя на Висшия адвокатски съвет. 

(2) Държавите, спрямо които има взаимност, се определят от министъра на 

правосъдието по искане на председателя на Висшия адвокатски съвет. 

(3) Чуждестранният адвокат подава молба до председателя на Висшия 

адвокатски съвет, в която посочва името на лицето, което ще представлява, номера 

на делото и пред кой орган на съдебната власт ще го представлява, името на 

българския адвокат, с който ще се яви, като прилага удостоверение за адвокатска 

правоспособност съгласно законодателството на своята държава, издадено преди не 

повече от три месеца. 

(4) Председателят на Висшия адвокатски съвет се произнася с мотивирано 

решение в 7-дневен срок от постъпване на молбата. 

(5) Решението, с което се отказва на молителя по ал.3 да бъде допуснат като 

защитник или повереник на свой съгражданин пред орган на съдебната власт, може 

да се обжалва в 14-дневен срок от узнаването пред Върховния административен 

съд. 

 

Чл.19(1) Адвокат от Европейския съюз е гражданин на Европейския съюз, на 

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство 

или на Конфедерация Швейцария, придобил адвокатска правоспособност съгласно 

законодателството на някоя от тези държави. 

(2) Адвокатът от Европейския съюз упражнява адвокатска професия на 

територията на Република България под професионалното си звание в държавата, в 

която е придобил адвокатска правоспособност. 

(3) Понятието „адвокат от Европейския съюз“ не може да се използва в 

наименованието на никоя от формите за съвместно упражняване на адвокатска 

професия по настоящата глава от закона, както и от самостоятелно практикуващи 

адвокатска професия лица. 
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(4) Адвокат от Европейския съюз може да упражнява на територията на 

Република България адвокатската професия като член на група, освен когато 

групата включва лица, които са извън адвокатската професия. 

 

Чл.20. Когато по българското законодателство процесуално 

представителство се осъществява задължително от адвокат, адвокатът от 

Европейския съюз може да предприема действия по процесуално представителство 

само съвместно с адвокат, вписан в Единния регистър на българската Адвокатура. В 

случаите, когато се изисква минимален стаж за осъществяване на процесуално 

представителство пред съд, адвокатът от Европейския съюз удостоверява наличието 

на такъв стаж. 

 

Чл.21. Временното или окончателното лишаване от правоспособност на 

адвокат от Европейския съюз от компетентния орган на държавата, в която той я е 

придобил, води до лишаването му от право да упражнява адвокатска професия в 

Република България. 

 

Чл.22(1) При осъществяване на професионалната си дейност в Република 

България адвокатът от Европейския съюз има правата и задълженията на адвокат от 

българската Адвокатура. 

(2) Адвокатът от Европейския съюз, който временно упражнява адвокатска 

професия на територията на Република България, има правата и задълженията на 

адвокат от българската Адвокатура, с изключение на тези, които произтичат от 

трайното установяване на територията на Република България. 

 

Чл.23. За неизпълнение на задълженията си адвокатът от Европейския съюз 

носи дисциплинарна отговорност, като в тези случаи се прилагат съответно 

разпоредбите на Глава седма. 

 

 

Раздел III 

Младши адвокат 

 

Чл.24(1) Лицата по чл.12, ал.6, спрямо които не са налице предвидените в 

чл.13, ал.1 отрицателни предпоставки, могат да бъдат вписвани, като младши 

адвокати въз основа на решение на съответния Адвокатски съвет. 

(2) Кандидатът за младши адвокат подава заявление до съответния 

Адвокатски съвет по седалище на адвокатската кантора, в която упражнява или ще 

упражнява дейността си, като прилага съответните документи. 
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(3) Адвокатският съвет взема решение в двумесечен срок от подаване на 

заявлението по ал.2. Решението или мълчаливият отказ за вписване подлежат на 

обжалване по реда на чл.15. 

(4) Младшият адвокат полага клетвата по чл.17, ал.1 и подписва клетвен 

лист. 

(5) Младшият адвокат има правата и задълженията на адвокат с посочените в 

този закон ограничения. 

(6) Младшият адвокат може да представлява и защитава страни по дела в 

районните съдилища и по същите дела в окръжните съдилища, а заедно с друг 

адвокат – и по първоинстанционни дела в окръжните съдилища. 

(7) След вписването му в Единния регистър на адвокатите при Висшия 

адвокатски съвет, на младшия адвокат се издава служебна карта. 

(8) Младшият адвокат е длъжен да премине въвеждащото обучение по чл.12, 

ал.4, т.1 и да сключи договор за професионална застраховка, като при неизпълнение 

възниква последицата по чл.12, ал.5. 

(9) След изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на 

адвокат и му се издава карта на адвокат, освен ако междувременно не е възникнала 

последицата по чл.12, ал.5 или пречките по чл.13, ал.1. 

 

Раздел IV 

Адвокатски сътрудник – статут, правомощия и взаимодействие на 

адвокатския сътрудник с адвокатите, съда и съдебната администрация 
 

Чл.25 (1) Адвокатски сътрудник е лице, извършващо от името и в полза на 

адвоката, адвокатското дружество или съдружие действия пред и спрямо клиенти, 

администрация на съдебната власт или административни органи, без правото да 

осъществява процесуално представителство. Правомощията и обхвата на дейността 

на адвокатския сътрудник се определят в длъжностната му характеристика, от 

адвоката или от адвокатското съдружие, към което адвокатският сътрудник е 

назначен. 

(2) Адвокатският сътрудник има право на достъп до досиетата на делата и 

преписките, образувани от органите на съдебната власт и административните 

органи, по които работодателят му е упълномощен да представлява интересите на 

клиентите си. Той може да си води бележки по досиетата и да изисква да му бъдат 

направени копия от представените по делата документи и доказателства 

 (3) Органите на съдебната власт и административните органи са длъжни да 

оказват съдействие на адвокатските сътрудници при изпълнение на техните 

задължения при представяне на карта, удостоверяваща качеството „адвокатски 

сътрудник“. 
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(4) Адвокатският сътрудник няма право да преупълномощава трети лица с 

правата си по този закон. 

 

Чл.26(1) Адвокатският сътрудник изпълнява задълженията си въз основа на 

трудов договор, сключен с адвокат, адвокатско дружество или съдружие. 

(2) Критериите за кадрови подбор на адвокатските сътрудници се определят 

от адвоката и характеристиките на практиката му, но не могат да противоречат на 

морално-етичните норми от общото законодателство, както и на регламентацията в 

специалното антидискриминационно законодателство. 

(3) Адвокатският сътрудник има право на възнаграждения за извършваната 

от него уговорена работа и извънреден труд, както и на почивки и отпуски, 

съобразени с текущата работа и относимото законодателство. 

(4) На адвокатския сътрудник се дължи уважително и зачитащо личността им 

отношение, както от адвокатите, така и от администрацията на съдебната власт. 

(5) Адвокатският сътрудник има всички права и задължения, произтичащи от 

трудовото правоотношение, предвидени в общото и специално национално, 

общностното и международното законодателство. 

 

Чл.27(1) Адвокатският сътрудник е длъжен да опазва доброто име и 

авторитета на адвоката, кантората, адвокатското съдружие или дружеството, които 

са негов работодател и да изпълнява коректно поставените му задачи. 

 (2) Адвокатският сътрудник е длъжен да опазва личните данни, търговската 

или фирмена тайна на работодателя и клиентите му, станали му известни във връзка 

с възложената му от работодателя и изпълнявана от него работа. 

(3) Адвокатският сътрудник дължат вежливо и уважително отношение към 

клиентите на адвокатите, кантората, адвокатското съдружие или дружеството, които 

са негов работодател, както и към служителите от съдебните и административни 

органи, с които има служебни взаимоотношения. 

(4) Адвокатският сътрудник е длъжен да се явява на работа и да изпълнява 

служебните си задължения в приличен външен вид и в адекватно, неповлияно от 

употреба на алкохол или упойващи психотропни вещества състояние. 

 

Чл.28(1) Адвокатските сътрудници се вписват в Единния регистър на 

адвокатите при Висшия адвокатски съвет, въз основа на решение на Адвокатския 

съвет, взето по заявление на адвоката, адвокатското дружество или съдружие по 

мястото на вписването на съответния работодател. Към заявлението се представя 

трудов договор сключен с адвокатския сътрудник. 

(2) След вписването, Адвокатският съвет издава служебна карта на 

адвокатския сътрудник. 
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Глава втора 

ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА 

 

Раздел I  

Регионални органи  

 

Адвокатска колегия 

Чл.29(1) Адвокатската колегия е автономно, самоуправляващо се 

професионално регионално сдружение на адвокати, младши адвокати и адвокати от 

Европейския съюз.   

  (2) Адвокатската колегия е самостоятелно юридическо лице със седалище в 

съдебния район на съответния окръжен съд, което се състои от вписаните в 

регистрите ѝ адвокати и адвокати от Европейския съюз. 

(3) В съдебния район на един окръжен съд може да има повече от една 

адвокатска колегия.  

(4) Нова адвокатска колегия може да бъде учредена с не по-малко от 25% от 

членовете на съществуваща адвокатска колегия. С акта за учредяване на колегията 

се определя нейният район и седалище и се насрочва избор на органи. 

Учредителният акт и избраните с него органи на новоучредената адвокатска колегия 

се съобщават от избрания председател в едномесечен срок на Висшия адвокатски 

съвет. 

(5) Адвокатските колегии могат да се преобразуват и закриват с решение на 

техните членове, взето с мнозинство 2/3 от всички членове на колегията. С акта за 

преобразуване се урежда разпределението на имуществото на преобразуващите се 

колегии, а с акта за закриване се посочва адвокатската колегия, която поема 

имуществото на закритата колегия. За преобразуването и закриването се уведомява 

Висшия адвокатски съвет в едномесечен срок от съответното събитие. 

 

Чл.30. Органи на адвокатската колегия са:  

а) Общо събрание на адвокатската колегия; 

б) Адвокатски съвет; 

в) Контролен съвет; 

г) Председател на адвокатската колегия. 

 

Чл.31(1) Органите по чл.30, „б“-„г“ се избират чрез преки избори, проведени 

Раздел III от Глава трета.  

(2) Мандатът на органите по чл.30, „б“-„г“ е 4 години. 
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(3) Членовете на органите по чл.30, „б“-„д“ могат да бъдат преизбирани за не 

повече от два последователни мандата в рамките на един орган. 

 

Общо събрание на адвокатската колегия 
Чл.32(1) Общото събрание се състои от адвокатите и адвокатите от 

Европейския съюз, вписани в регистрите на адвокатската колегия. 

(2) Общите събрания са редовни и извънредни. 

 

Чл.33(1) Редовно Общо събрание на адвокатска колегия се провежда 

ежегодно в последната събота и неделя на месец февруари. 

  (2) Общото събрание по ал.1 се свиква от Адвокатския съвет чрез покана, 

обнародвана в "Държавен вестник" и/или в сайта на съответната адвокатска 

колегия, в която е обявен дневният ред, часът и мястото на провеждане на 

събранието. Поканата се обнародва най-малко един месец преди провеждане на 

събранието. 

(3) В дневния ред на събранието по ал.1, обявен по реда на ал.2, по писмено 

искане на поне 1/3 от членовете на колегията, направено най-малко 20 дни преди 

обявената дата на събранието, могат да се включват и други точки. 

(4) Събранието по ал.1 се провежда, ако присъстват лично повече от ½ от 

членовете на адвокатската колегия. При липса на кворум в обявения час, 

събранието се отлага с един час по-късно и се провежда независимо от броя на 

присъстващите членове. 

(5) Право на участие в събранието имат всички адвокати, вписани в 

адвокатската колегия с изключение на адвокатите, които временно са 

преустановили адвокатска дейност. 

(6) Гласуването е явно и лично.  

 

Чл.34. Редовното Общо събрание: 

1. разглежда отчета за дейността на Адвокатския съвет през отчетната година 

и взема решения по него; 

2. разглежда доклада на Контролния съвет; 

3. приема бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година; 

4. определя размера на членския внос към адвокатската колегия и размера на 

таксите за вписване на адвокати;  

5.  определя размер на другите такси, събирани от адвокатския съвет;  

6. определя размера на дължимите възнаграждения на членовете на органите 

на колегията; 

7. взема решение за предсрочно прекратяване правомощията на адвокатския 

съвет и/или на председателя на адвокатската колегия в случай, че не се приеме 

отчетът за дейността на адвокатския съвет; 
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8. взема решение за предсрочно прекратяване правомощията на Контролния 

съвет в случай, че не се приеме доклада му; 

9. разглежда отчета за дейността на Висшия адвокатски съвет; 

10. разглежда доклада на Висшия контролен съвет;  

11. взема решение за предсрочно прекратяване правомощията на членовете 

и/или на председателя на Висшия адвокатския съвет в случай, че не се приеме 

отчета за дейността на същия орган, и упълномощава делегати на адвокатската 

колегия в Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии, които да изразят с 

гласовете си взетото от адвокатската колегия решение; 

12. взема решение за предсрочно прекратяване правомощията на членовете 

на Висшия контролен съвет в случай, че не се приеме доклада на същия орган, и 

упълномощава делегати на адвокатската колегия в Общото събрание на адвокатите 

в страната, които да изразят с гласовете си взетото от адвокатската колегия 

решение; 

13. приема актове, уреждащи дейността и функционирането на органите на 

адвокатската колегия; 

14. взема решение за разпореждане с недвижими имоти на адвокатската 

колегия; 

15. решава всички въпроси, свързани с организацията и дейността на 

адвокатската колегия и на вписаните в нея адвокати, които не са от компетентността 

на други органи на адвокатската колегия. 

 

Чл.35. Решенията на Общото събрание на адвокатската колегия се вземат с 

обикновено мнозинство от присъстващите адвокати, с изключение на решенията по 

чл.34, точки 8, 9, 10, 13, 14 и 15, приети с гласовете на 2/3 от присъстващите 

адвокати. 

 

Чл.36(1) Извънредно Общо събрание се свиква по решение на Адвокатския 

съвет, на Контролния съвет или по писмено искане на 1/3 от членовете на 

колегията. 

(2) Ако Адвокатският съвет не свика извънредно Общо събрание в 14-дневен 

срок от постъпването на искането, то се свиква от Висшия адвокатски съвет в 14-

дневен срок от постъпване на искането. В случай, че Висшият адвокатски съвет не 

свика извънредно общо събрание, то се свиква от поискалите го. 

(3) Извънредното Общо събрание се провежда по реда, определен за свикване 

и провеждане на редовно Общо събрание. 

 

Чл.37(1) Решенията на Общото събрание на адвокатската колегия могат да се 

обжалват пред Висшия адвокатски съвет от всеки адвокат, вписан в адвокатската 
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колегия, в 14-дневен срок от публикуването им на Интернет-страницата на 

адвокатската колегия. 

(2) Към жалбата по ал.1 може да се присъедини всеки адвокат – член на 

същата колегия и да я поддържа, включително и ако подателят я оттегли. 

(3) До произнасяне по жалбата по ал.1, Висшият адвокатски съвет може да 

спре изпълнението на решението на Общото събрание на адвокатската колегия, ако 

такова искане е било направено с жалбата. Решението на Висшия адвокатски съвет , 

с което се спира изпълнението на решението подлежи на обжалване пред Върховен 

административен съд в 7-дневен срок от публикуването му на Интернет-страницата 

на Висшия адвокатски съвет. 

 (4) Решението на Висшия адвокатски съвет по жалбата подлежи на 

обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от 

публикуването му на Интернет-страницата на Висшия адвокатски съвет. 

 

Адвокатски съвет 

Чл.38(1) Съставът на адвокатските съвети се формира по следния начин: 

1. за колегии, в които членуват до 200 адвоката – от петима основни и двама 

резервни членове; 

2. за колегии, в които членуват от 200 до 1000 адвоката – от седем основни и трима 

резервни членове; 

3. за колегии, в които членуват от 1000 до 2000 адвоката – от девет основни и 

четирима резервни членове. 

(2) Сред основните членове се включва по право и председателят на 

съответния адвокатски съвет. 

(3) За членове на адвокатски съвет могат да бъдат избирани членове на 

съответната адвокатска колегия с не по-малко от 10-годишен адвокатски стаж. 

(4) Ако се установи, че в съответната адвокатска колегия няма толкова 

членове, които да отговарят на изискванията на ал.3, на които мнозинството от 

членуващите в колегията адвокати гласуват управленско доверие, може да се 

допусне избор на членове на адвокатския съвет с по-малък от посочения в ал.3 

адвокатски стаж, но който не е по-малък от 5 години. 

 

Чл.39(1) Резервните членове участват в заседанието на адвокатския съвет със 

съвещателен глас. 

(2) При отсъствие на основен член от заседание на Адвокатския съвет, 

отсъстващият се замества за заседанието от резервен член, получил най-голям брой 

гласове при избора.  

(3) При напускане или отсъствие в продължение на три месеца на редовен 

член на Адвокатския съвет той се замества с всички произтичащи от това 

правомощия, от резервен член, получил най-голям брой гласове при избора. 
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Чл.40(1) На първото си заседание след избора, Адвокатският съвет избира 

измежду членовете си секретар и заместник-председател.  

(2) В случай на необходимост Адвокатският съвет може да съставя комисии 

или други помощни органи, да избира техният състав и да определя с вътрешни 

правила функциите им.  

 

Чл.41(1) Адвокатският съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж 

в месеца. 

(2) Извънредни заседания се свикват по решение на Адвокатския съвет или 

по писмено искане на 1/3 от основните членове на съвета, отправено до 

председателя на същия орган. В такива случаи, заседанието се свиква в 7-дневен 

срок от председателя на съответния Адвокатски съвет, а той откаже или възникне 

обективна невъзможност да стори това, по изрично искане на член или членове на 

Адвокатския съвет, извънредното заседание се свиква от председателя на Висшия 

адвокатски съвет и се председателства от негов член. 

(3) Заседанието е редовно, ако присъстват 2/3 от членовете на Адвокатския 

съвет. Решенията от заседанието се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите основни членове, освен в случаите на чл.39, ал.2 и ал.3. При равен 

брой гласове, решаващ е гласът на председателя. За равен брой гласове се считат 

гласовете „за“ спрямо общия сбор на гласовете „против“ и „въздържал се“.  

(4) Адвокатският съвет се произнася с решения, които обявява пред 

адвокатската колегия. 

(5) Адвокатският съвет може да взема решения и неприсъствено. В този 

случай решението следва да е прието с единодушие на гласовете на всички основни 

членове. За взетото решение се съставя протокол, който следва да бъде подписан от 

всички членове. Протоколът може да бъде подписан с електронен подпис. 

(6) Членовете на Адвокатския съвет могат да участват в заседанията му и 

чрез електронна платформа, позволяваща да се идентифицира участника и начина 

му на гласуване. 

(7) За заседанията на Адвокатския съвет се съставя протокол в 14-дневен 

срок от провеждане на заседанието. Протоколът се обявява на адвокатите на 

Интернет-страницата на адвокатската колегия. 

(8) Решенията на Адвокатския съвет могат да се обжалват пред Висшия 

адвокатски съвет в 14-дневен срок от деня на публикуването им на Интернет-

страницата на адвокатската колегия.  

(9) До произнасяне по жалбата по ал.8, по искане на жалбоподателя, Висшият 

адвокатски съвет може да спре изпълнението на решението на Адвокатския съвет. 

(10) Решението на Висшия адвокатски съвет по жалбата подлежи на 

обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от 
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публикуването му на Интернет-страницата на Висшия адвокатски съвет и/или на 

съответната адвокатска колегия. 

 

Чл.42. Адвокатският съвет: 

1. ръководи работата на адвокатската колегия, свиква общите събрания и 

изпълнява техните решения; 

2. следи за изпълнението на бюджета на адвокатската колегия; 

3. води регистрите на адвокатите, на стажант-адвокатите, на адвокатските 

дружества, на адвокатските сътрудници и на чуждестранните адвокати; 

4. организира продължаващото обучение на адвокатите; 

5. акредитира организации за провеждане на въвеждащо и продължаващо 

обучение на адвокатите; 

6. организира провеждането на редовни и извънредни избори на местни 

органи на Адвокатурата и на делегати в Общото събрание на Съюза на адвокатските 

колегии; 

7. защитава професионалните права, честта и достойнството на членовете на 

адвокатската колегия; 

8. следи за изпълнение на задълженията на членовете на адвокатската 

колегия; 

9. възбужда и поддържа дисциплинарно преследване срещу членове на 

адвокатската колегия, като за всеки отделен случай определя обвинител от списък, 

приет от него; 

10. следи за извършване на адвокатска дейност от лица, които не са адвокати, 

като предприема мерки за санкциониране на подобни прояви; 

11. посредничи за решаване на спорове между адвокати и между адвокати и 

клиенти; 

12. управлява и стопанисва имуществото на адвокатската колегия и се 

разпорежда с движимите ѝ вещи;  

13. издава удостоверения за специализация на адвокатите; 

14. утвърждава щата на служителите към Адвокатския съвет и определя 

техните възнаграждения; 

15. определя комисии, които да подпомагат работата му; 

16. участва в организирането на правната помощ по реда на Закона за 

правната помощ; 

17. свиква и организира Общото събрание на адвокатската колегия; 

18. регистрира адвокатските сдружения и организира вписването им в 

съответния Единен регистър; 

19. осъществява и други функции, предвидени в закон. 

 

 Чл.43. Секретарят на Адвокатския съвет: 
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1. организира работата на Адвокатския съвет и изпълнява решенията му, 

както и решенията на Общото събрание на адвокатската колегия и на Общото 

събрание на Съюза на адвокатските колегии, които се отнасят до адвокатските 

колегии в страната; 

2. координира работата на Адвокатския съвет с останалите органи на 

адвокатската колегия и подпомага изпълнението на финансово-стопанската ѝ 

дейност; 

3. ръководи и организира работата на щатните служители и на помощния 

персонал на адвокатската колегия; 

4. координира дейността на помощните органи и комисиите към Адвокатския 

съвет; 

5. осигурява технически и административно цялостната дейност на 

адвокатската колегия, както и комуникацията ѝ с останалите адвокатски колегии, 

членуващи в Съюза на адвокатските колегии и техните органи; 

6. осъществява и други дейности, произтичащи от закона или които са му 

възложени от председателя на Адвокатския съвет. 

 

Председател на Адвокатския съвет 

Чл.44(1) За председател на Адвокатския съвет се избира член на 

адвокатската колегия, който има най-малко 15 години адвокатски стаж. Не може да 

бъде избран за председател на Адвокатския съвет адвокат, който е член на друг 

орган на Адвокатурата. 

(2) Ако няма кандидат, отговарящ на изискването по ал.1, за председател 

може да бъде избран и член на адвокатската колегия с не по-малко от 10 години 

адвокатски стаж. 

(3) При предсрочно прекратяване правомощията на председателя на 

Адвокатския съвет, нов председател се избира в едномесечен срок от датата на 

прекратяване на правомощията му. 

 

Чл.45. Председателят на Адвокатския съвет: 

1. представлява адвокатската колегия; 

2. организира и ръководи цялостната дейност на Адвокатския съвет; 

3. свиква и председателства заседанията на Адвокатския съвет. 

 

Чл.46. Заместник-председателят на Адвокатския съвет: 

  1. замества председателя на Адвокатския съвет при негови отсъствия или 

други случаи на обективната му невъзможност да изпълнява функциите си; 

2. изпълнява функциите на председател на Адвокатския съвет в случай на 

предсрочно прекратяване на правомощията му, до провеждане на нов избор за 

председател на Адвокатския съвет. 
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Чл.47. При отсъствия или други случаи на обективната му невъзможност да 

изпълняват функциите си, Заместник-председателят и секретарят на Адвокатския 

съвет се заместват по избор от членовете на Адвокатския съвет. 

 

Контролен съвет 

Чл.48(1) Съставът на контролните съвети към адвокатските колегии се 

формира по следния начин: 

1. за колегии, в които членуват до 200 адвоката – от трима основни и един резервен 

членове; 

2. за колегии, в които членуват от 200 до 1000 адвоката – от петима основни и двама 

резервни членове; 

3. за колегии, в които членуват от 1000 до 2000 адвоката – от седем основни и трима 

резервни членове. 

(2) За членове на контролен съвет могат да бъдат избирани членове на 

съответната адвокатска колегия, които имат най-малко 10 години адвокатски стаж, а 

за председател – членове, притежаващи най-малко 15 години адвокатски стаж. 

(3) При невъзможност да се изберат членове, отговарящи на изискването в 

ал.2, е допустимо избирането на членове на контролния съвет с най-малко 5 години 

адвокатски стаж и за председател на съвета – с 10 години адвокатски стаж. 

(4) Контролният съвет избира председател от своя състав. 

(5) Не може да бъде избиран за член на Контролния съвет адвокат, който е 

член на други органи на Адвокатурата. 

(6) При предсрочно прекратяване на правомощията на редовен член на 

Контролния съвет, той се замества от резервен член, получил най-много гласове при 

проведения избор, който става основен член на Контролния съвет. 

 

Чл.49(1) Резервните членове участват в заседания на Контролния съвет само 

със съвещателен глас. 

(2) При отсъствие на основен член от заседание на Контролния съвет, същият 

се замества за заседанието от резервен член, получил най-голям брой гласове при 

проведения избор.  

(3) При напускане или отсъствие в продължение на три месеца на редовен 

член на Контролния съвет, той се замества с всички произтичащи от това 

правомощия, от резервен член, получил най-голям брой гласове при проведения 

избор. 

 

Чл.50(1) На първото си заседание членовете на Контролния съвет избират от 

състава си председател.  
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(2) Контролният съвет може да създава комисии или други помощни органи, 

чиито функции се уреждат с приети от него правила. 

 

Чл.51(1) Контролният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж 

в месеца. 

(2) Извънредни заседания се свикват по решение на Контролния съвет или по 

писмено искане на 1/3 от основните му членове, отправено до неговия председател. 

В такива случаи, заседанието се свиква в 7-дневен срок от председателя на 

съответния Контролен съвет, а ако той откаже или възникне обективна 

невъзможност да стори това, по изрично искане на член или членове на същия 

орган, извънредното заседание се свиква от председателя на Висшия контролен 

съвет и се председателства от негов член. 

(3) Заседанието на Контролния съвет е редовно, ако присъстват 2/3 от 

членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите 

основни членове, освен в случаите на чл.49, ал.2 и ал.3. При равен брой гласове, 

решаващ е гласът на председателя. За равен брой гласове се считат гласовете „за“ 

спрямо общия сбор на гласовете „против“ и „въздържал се“.  

(4) Контролният съвет се произнася с решения, които обявява пред 

адвокатската колегия. 

(5) Контролният съвет може да взема решения и неприсъствено. В този 

случай решението следва да е прието с единодушие на гласовете на всички основни 

членове. За взетото решение се съставя протокол, който следва да бъде подписан от 

всички членове. Протоколът може да бъде подписан с електронен подпис. 

(6) Членовете на Контролния съвет могат да участват в заседанията му и чрез 

електронна платформа, позволяваща да се идентифицира участника и начина му на 

гласуване. 

(7) За заседанията на Контролния съвет се съставя протокол в 14-дневен срок 

от провеждане на заседанието. Протоколът се обявява на адвокатите на Интернет-

страницата на адвокатската колегия. 

(8) Решенията на контролния съвет могат да се обжалват пред Висшия 

контролен съвет в 14-дневен срок от деня на публикуването им на Интернет-

страницата на адвокатската колегия.  

(9) До произнасяне по жалбата, Висшият контролен съвет може да спре 

изпълнението на решението на Контролния съвет. 

(10) Решението на Висшия контролен съвет по жалбата подлежи на 

обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от 

публикуването му на Интернет-страницата на Висшия адвокатски съвет. 

 

Чл.52(1) Контролният съвет: 
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1. следи за правилното разходване на бюджета, като периодично дава 

становище за това; 

2. следи за стопанисването на имуществото на адвокатската колегия; 

3. при констатирани текущи нарушения, изготвя доклад до Висшия 

контролен съвет и Висшия адвокатски съвет; 

4. изготвя годишен доклад за дейността си пред Общото събрание на 

адвокатската колегия. 

(2) Членовете на Контролния съвет могат да участват в заседанията на 

Адвокатския съвет с право на съвещателен глас. 

(3) Член на Контролния съвет задължително участва в извършването на 

годишна инвентаризация  на имуществото на адвокатската колегия. 

 

Раздел I  

Съюз на адвокатските колегии 

 

Чл.53(1) Всички адвокатски колегии в страната са обединени в Съюз на 

адвокатските колегии. 

(2) Съюзът на адвокатските колегии е юридическо лице със седалище в град 

София, в което членуват адвокатските колегии в страната. 

(3) Съюзът на адвокатските колегии е съставна част от българската 

Адвокатура, който осъществява основните функции на самоуправлението на тази 

професионална общност. 

 

Чл.54(1) Съюзът на адвокатските колегии има самостоятелен бюджет, който 

се формира от отчисления от членския внос, заплащан от адвокатите в страната, от 

такси за предоставяните от Адвокатурата услуги и средства, набирани чрез 

организираните от Адвокатурата дейности. 

 (3) Актовете, уреждащи организацията и дейността на Съюза на 

адвокатските колегии се приемат от Общото събрание на Съюза на адвокатските 

колегии;. 

 

Раздел III 

Централни органи  

 

Чл.55(1) Органи на Съюза на адвокатските колегии са:  

а) Общо събрание на Съюза на адвокатските колегии; 

б) Висш адвокатски съвет; 

в) Висш контролен съвет; 

г) Председател на Висшия адвокатски съвет.  
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(2) Органите по ал.1 са централни органи на управление в българската 

Адвокатура.  

(3) Членовете и председателите на централните органи на Съюза на 

адвокатските колегии се избират за срок от 4 години. 

(4) Членовете на централните органи на Съюза на адвокатските колегии 

могат да бъдат преизбирани за не повече от 2 последователни мандата в един орган. 

 

Общо събрание на Съюза на адвокатските колегии  

Чл.56(1) Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии се състои от 

председателите на всички адвокатски колегии в страната и делегати, избрани от 

адвокатските колегии при съотношение на представителството – 1 делегат на всеки 

40 адвокати. 

 (2) Адвокатски колегии с по-малка численост от 40 адвокати се 

представляват само от един делегат. 

 (3) Ако броят на членовете на адвокатска колегия надвишава 40, но не 

покрива точно съотношението по ал.1, то при непълнота на следващата квота от 40 

адвокати, следващ делегат не се излъчва, ако непълната бройка адвокати е по-малка 

от 20. Ако непълната квота надвишава 20 членове – се излъчва още 1 делегат. 

 (4) В Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии участват по право, 

но без право на глас, секретарите на адвокатските съвети, както и членовете на 

органите по чл.55, ал.1, „б“-„г“. 

 (5) Делегатите се избират от адвокатските колегии за срок от 4 години по 

реда на Раздел II по Глава трета.  

(6) Всеки адвокат има право да бъде избиран за делегат. 

 

Чл.57(1) Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии се свиква 

ежегодно от Висшия адвокатски съвет с писмена покана, публикувана в Държавен 

вестник не по-късно от един месец преди датата на провеждането му. В поканата се 

посочват дневният ред, датата, часът и мястото на провеждане на събранието. 

(2) Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии се провежда през 

последната събота и неделя на месец март и се счита за редовно, ако присъстват 

най-малко 2/3 от делегатите и председателите на адвокатски колегии. При липса на 

кворум събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на 

присъстващите. 

(3) Участието на председателите и делегатите в Общото събрание на Съюза 

на адвокатските колегии е лично. 

(4) Извънредно Общо събрание на Съюза на адвокатските колегии може да се 

свиква по решение на Висшия адвокатски съвет, по писмено искане на Висшия 

контролен съвет или на 1/3 от членовете на Общото събрание на Съюза на 

адвокатските колегии.  
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(5) В случай, че в едномесечен срок Висшият адвокатски съвет не свика 

извънредно Общо събрание по ал.4, то да се свиква от поискалите го по реда, 

предвиден за свикване на редовно Общо събрание.  

(6) По отношение свикването и провеждането на извънредно Общо събрание 

се прилагат правилата за редовно Общо събрание. 

 

Чл.58. Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии: 

1. разглежда и приема отчета на Висшия адвокатски съвет и доклада на 

Висшия контролен съвет; 

2. обсъжда и приема бюджета на Адвокатурата за следващата финансова 

година; 

3. определя размера на встъпителните и годишните вноски на адвокатските 

колегии в бюджета на Съюза на адвокатските колегии, както и размера на таксите, 

събирани от Съюза на адвокатските колегии; 

4. определя размера на дължимите възнаграждения на членовете на 

централните органи на Съюза на адвокатските колегии; 

5. взема решение за предсрочно прекратяване правомощията на членовете 

и/или председателя на Висшия адвокатски съвет в случай, че не се приеме отчетът 

за дейността на същия орган; 

6. взема решение за предсрочно прекратяване на правомощията на членовете 

на Висшия контролен съвет в случай, че не се приеме доклада за дейността на 

същия орган, 

7. приема актове, уреждащи дейността и функционирането на Съюза на 

адвокатските колегии и неговите органи; 

8. приема Етичен кодекс на адвоката; 

9. взема решения за разпореждане с недвижими имоти, собственост на Съюза 

на адвокатските колегии; 

10. приема правила за провеждане на избори за местни и централни органи на 

българската Адвокатура, както и за делегати за Общото събрание на Съюза на 

адвокатските колегии ; 

11. решава всички въпроси, които са свързани с организацията и дейността на 

Съюза на адвокатските колегии и на вписаните в адвокатските колегии адвокати, 

които не са от компетентността на други централни органи на Адвокатурата. 

 

Чл.59(1) Решенията на Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии 

да се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на 

решенията по чл.58, т.5 и т.6, които да се вземат с мнозинство от 2/3 от общия брой 

на председателите на адвокатски колегии и излъчените делегати. 
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(2) Решенията на Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии 

подлежат на обжалване в 14-дневен срок от приемането им пред Върховния 

административен съд.  

(3) Решенията на Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии са 

задължителни за адвокатите и за всички местни и централни органи на 

Адвокатурата. 

 

Висш адвокатски съвет 

Чл.60(1) Висшият адвокатски съвет се състои от петнадесет редовни и десет 

резервни членове. 

(2) За членове на Висшия адвокатски съвет могат да бъдат избирани членове 

на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж, които не 

са членове на други органи на Адвокатурата. 

(3) Членовете по ал.1 и председателят на Висшия адвокатски съвет, се 

избират чрез преки избори, проведени по реда на глава трета. 

 

Чл.61(1) Резервните членове на Висшия адвокатски съвет участват в 

заседанията му само със съвещателен глас.  

(2) При отсъствие на основен член от заседание на Висшия адвокатски съвет, 

същият се замества за заседанието от резервен член, получил най-голям брой 

гласове при избора по чл.60, ал.3.  

(3) При напускане или отсъствие в продължение на повече от 3 месеца на 

редовен член, той се замества с всички произтичащи от това правомощия, от 

резервен член, получил най-голям брой гласове при избора по чл.60, ал.3. 

 

Чл.62(1) Висшият адвокатски съвет избира измежду основните си членове 

двама заместник-председатели и секретар, чиито функции се уреждат с правила, 

приети от Висшия адвокатски съвет. 

(2) Висшият адвокатски съвет може да определя помощни органи, които се 

ръководят от негови членове. 

 

Чл.63(1) Висшият адвокатски съвет заседава най-малко два пъти в месеца. 

Той може да бъде свикан на извънредно заседание с писмена покана, изпратена в 

14-дневен срок преди заседанието от председателя му, от 1/3 от членовете му или по 

писмено искане на 1/3 от членовете на Общото събрание на Съюза на адвокатските 

колегии , отправено до председателя на Висшия адвокатски съвет.  

(2) Заседанията по ал.1 са редовни, ако присъстват 2/3 от членовете на 

Висшия адвокатски съвет. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите членове. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя 
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на Висшия адвокатски съвет. За равен брой се считат гласовете „за“ спрямо общия 

сбор на гласувалите „против“ и „въздържал се“. 

(3) В заседанията на Висшия адвокатски съвет със съвещателен глас може да 

участват: председателите на адвокатските съвети от страната; председателят или 

определен от него член на Висшия контролен съвет, както и председателят на 

Висшата дисциплинарна комисия.  

(4) Висшият адвокатски съвет може да взема решения и неприсъствено. В 

този случай решението следва да е прието с единодушие на гласовете на всички 

основни членове. За взетото решение се съставя протокол, който следва да бъде 

подписан от всички членове. Протоколът може да бъде подписан с електронен 

подпис. 

(5) Членовете на Висшия адвокатски съвет могат да участват в заседанията 

му и чрез електронна платформа, позволяваща да се идентифицира участникът и 

начина му на гласуване. 

(6) За заседанията на Висшия адвокатски съвет се съставя протокол в 14-

дневен срок от провеждане на заседанието. Протоколът се обявява на адвокатите на 

Интернет-страницата на Висшия адвокатски съвет. 

(7) Решенията на Висшия адвокатски съвет могат да се обжалват пред 

Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на публикуването им на 

Интернет-страницата на съответната адвокатска колегия.  

(8) До произнасяне по жалбата, при поискване, Върховният административен 

съд може да спре изпълнението на решението на Висшия адвокатски съвет. 

 

Чл.64(1)  Висшият адвокатски съвет приема решения в изпълнение на 

решенията на Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии , по въпроси от 

текущата си дейност, както и в случаите, предвидени в този закон. 

(2) Решенията на Висшия адвокатски съвет не могат да дерогират или да 

противоречат на решения на Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии, 

или на членуващи в него адвокатски колегии. Всяко противоречие води до 

нищожност на взетото от Висшия адвокатски съвет решение. 

(3) Искане за установяване и прогласяване нищожност на решение на 

Висшия адвокатски съвет или на неговия председател може да се постави пред 

Върховния административен съд по реда Административнопроцесуалния кодекс на 

основата на този закон. 

 

Чл.65.  Висшият адвокатски съвет: 

1. редовно свиква и организира провеждането на Общо събрание на Съюза на 

адвокатските колегии;  

2. изготвя годишни отчети за дейността на Висшия адвокатски съвет по 

предложение на председателя му, изпраща изготвените отчети до края на месец 
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януари на адвокатските колегии и ги представя за разглеждане на Общото събрание 

на Съюза на адвокатските колегии;  

3. разглежда и се произнася по жалби срещу решения на общи събрания на 

адвокатски колегии, както и срещу решения на адвокатски съвети; 

4. разглежда и се произнася по жалби срещу отказа за вписване в единните 

регистри на Адвокатурата; 

5. организира и провежда изпити на кандидати за адвокати и младши 

адвокати; 

6. изготвя и приема образци за документи и книжа, необходими в дейността 

на адвокатските колегии и адвокатските съвети в страната, както и образци на 

протоколи на Избирателната комисия и Изборното бюро; 

7. поддържа единните регистри на адвокатите, на младшите адвокати и на 

адвокатските дружества; 

  8. води Единния регистър на чуждестранните адвокати, на които е признато 

правото да се явяват като защитници пред български съдилища; 

9. организира работата на Център за обучение на адвокати и определя 

условията и програмите за обучение за повишаване на квалификацията им; 

10. управлява и стопанисва имуществото на Съюза на адвокатските колегии; 

11. дава становища по проекти за нормативни актове и прави предложения за 

усъвършенстване на законодателството; 

12. отправя предложения до председателя на Върховния касационен съд и до 

председателя на Върховния административен съд за издаване на тълкувателни 

решения и изготвя становища по тях; 

13. отправя предложения до съдебни състави и/или ръководители на 

национални юрисдикции за отправяне на преюдициални запитвания до СЕС; 

14. формулира и повдига въпроси за съответствието на нормативни актове, 

действия на законодателния орган и на органи на изпълнителната власт, пред 

Конституционния съд, за съответствието им с Конституцията на Република 

България, и дава становища по вече повдигнати пред същия съд тълкувателни 

въпроси или по образувани конституционни дела; 

15. приема щата и определя възнагражденията на служителите на Висшия 

адвокатски съвет; 

16. осигурява и одобрява разходите, свързани с дейността на Висшия 

контролен съвет и Висшата дисциплинарна комисия. 

 

Чл.66(1) Главният секретар на Висшия адвокатски съвет: 

1. организира и ръководи дейността по изпълнение на решенията на Висшия 

адвокатски съвет, както и финансово-стопанската дейност на Съюза на 

адвокатските колегии; 
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2. организира заседанията на Висшия адвокатски съвет и подготвя 

материалите за тях; 

3. координира дейността на секретарите на Адвокатските съвети в страната; 

4. ръководи, организира и контролира работата на администрацията и на  

обслужващия персонал на Висшия адвокатски съвет; 

5. координира дейността на помощните органи на Висшия адвокатски съвет; 

6. осигурява технически и административно цялата дейност на Висшия 

адвокатски съвет. 

(2) При отсъствие на Главния секретар, същият се замества от определен от 

председателя на Висшия адвокатски съвет негов член. 

 

Председател на Висшия адвокатски съвет 

Чл.67(1) Председателят на Висшия адвокатски съвет организира и ръководи 

работата на този орган и го представлява. 

(2) За председател на Висшия адвокатски съвет може да бъде избиран 

адвокат с най-малко 15 години адвокатски стаж, който не е член на друг орган на 

Адвокатурата. 

(3) Председателят на Висшия адвокатски съвет изпълнява задължения, 

произтичащи от закона, наредбите, решенията Общото събрание на Съюза на 

адвокатските колегии  и решенията на Висшия адвокатски съвет. 

(4) Разпорежданията на председателя на Висшия адвокатски съвет не са 

задължителни за адвокатите в страната, нито за Общото събраните на Съюза на 

адвокатските колегии, а могат да имат задължаваща сила само за Главния секретар 

и администрацията на същия централен орган. 

 

Чл.68(1) При отсъствие на председателя на Висшия адвокатски съвет, той се 

замества от заместник-председател по старшинство.  

(2) Правомощията на председателя на Висшия адвокатски съвет се 

прекратяват: 

а) с изтичане на мандата; 

б) при подаване на оставка; 

в) при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си поради тежко 

заболяване, за срок по-дълъг от една година; 

г) при смърт.  

(3) При предсрочно прекратяване правомощията на председателя му, 

Висшият адвокатски съвет насрочва извънредни избори за председател. До тяхното 

провеждане функциите на председател се осъществяват от заместник-председател 

по старшинство.  

 

Висш контролен съвет 
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Чл.69(1) Висшият контролен съвет се състои от петима редовни и двама 

резервни членове.  

(2) За членове на Висшия контролен съвет могат да бъдат избирани адвокати 

с не по-малко от 15 години адвокатски стаж, които не са членове на други органи на 

Адвокатурата. 

(3) След избиране на членове на Висшия контролен съвет, същите избират 

помежду си председател на същия орган. 

 

Чл.70(1) Резервните членове участват в заседанието на Висшия контролен 

съвет със съвещателен глас. 

(2) При отсъствие на основен член от заседание на Висшия контролен съвет, 

същият се замества за заседанието от резервен член, получил най-голям брой 

гласове при избора по чл.69, ал.2.  

(3) При напускане или отсъствие в продължение на 3 месеца на редовен член 

на Висшия контролен съвет, той се замества с всички произтичащи от това 

правомощия, от резервен член, получил най-голям брой гласове при избора по 

чл.69, ал.2. 

 

Чл.71. Висшият контролен съвет може да създава комисии или други 

помощни органи, като функциите им се уреждат с приети от него правила. 

 

Чл.72(1) Висшият контролен съвет провежда редовни заседания най-малко 

веднъж в месеца. 

(2) Извънредни заседания се свикват по решение на Висшия контролен съвет 

или по писмено искане на 1/3 от основните му членове, отправено до неговия 

председател. В случаите по изречение първо заседанието се свиква в 7-дневен срок 

от председателя, а при отказ, то се свиква от поискалите го и се председателства от 

един от тях. 

(3) Заседанието е редовно, ако присъстват 2/3 от членовете на Висшия 

контролен съвет. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите 

основни членове, освен в случаите на чл.70, ал.2 и ал.3. При равен брой гласове 

решаващ е гласът на председателя. За равен брой гласове се считат гласовете „за“ 

спрямо общия сбор на гласовете „против“ и „въздържал се“.  

(4) Висшият контролен съвет се произнася с решения, които обявява на 

Интернет-страницата на Висшия адвокатски съвет. 

(5) Висшият контролен съвет може да взема решения и неприсъствено. В 

този случай решението се счита прието при единодушие на гласовете на всички 

основни членове. За взетото решение се съставя протокол, който трябва да бъде 

подписан от всички членове. Протоколът може да бъде подписан с електронен 

подпис. 
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(6) Членовете на Висшия контролен съвет могат да участват в заседанията му 

и чрез електронна платформа, позволяваща да се идентифицира участника и начина 

му на гласуване. 

(7) За заседанията на Висшия контролен съвет се съставя протокол в 14-

дневен срок от провеждане на заседанието. Протоколът се съобщава на адвокатите, 

като се публикува на Интернет-страницата на Висшия адвокатски съвет. 

(8) Решенията на Висшия контролен съвет подлежат на обжалване пред 

Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на публикуването им на 

Интернет-страницата на Висшия адвокатски съвет.  

(9) До произнасяне по жалбата, при направено искане, Върховният 

административен съд може да спре изпълнението на решението на Висшия 

контролен съвет. 

 

Чл.73(1) Висшият контролен съвет извършва проверки на финансовата 

дейност на Адвокатурата и контролира дейността на контролните съвети на 

адвокатските колегии. 

(2) Висшият контролен съвет: 

  1. следи за правилното разходване на бюджета на Адвокатурата, като 

периодично изготвя становища, констативни протоколи, доклади или отчети в тази 

връзка; 

2. следи за стопанисването на имуществото на Адвокатурата; 

3. при текущо констатирани нарушения по т.1 и т.2, изготвя доклад до 

Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии и внася искане до 

председателя на Висшия адвокатски съвет за свикване на извънредно Общо 

събрание на Съюза на адвокатските колегии; 

4. изготвя доклад за дейността на Висшия контролен съвет по предложение 

на председателя му, изпраща доклада до края на месец януари на адвокатските 

колегии и го представя за разглеждане от Общото събрание на Съюза на 

адвокатските колегии.  

(3) Председателят на Висшия контролен съвет или негов член, определен от 

председателя могат да участват в заседанията на Висшия адвокатски съвет, но само 

със съвещателен глас. 

(4) Член на Висшия контролен съвет задължително участва в извършването 

на всяка годишна инвентаризация на имуществото на Адвокатурата. 

 

 

Глава трета 

ИЗБИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА АДВОКАТУРАТА 
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Раздел I 

Общи положения 

 

Чл.74(1) Централните и местните органи на Адвокатурата, се избират чрез 

провеждане на преки избори, с гарантирана тайна на гласуването и информирано 

свободно волеизявление на всеки адвокат. 

 (2) Изборите се провеждат чрез електронно дистанционно гласуване през 

Интернет.  

(3) Гласуването се извършва чрез нарочно създадена в Адвокатурата 

информационна система за електронен избор.  

(4) В 6-месечен срок от влизане в сила на закона Общото събрание на Съюза 

на адвокатските колегии приема Единни правила за провеждане на електронно 

дистанционно гласуване през Интернет за всички видове избори.  

 

Чл.75(1) Централните и местните органи на Адвокатурата се избират за срок 

от 4 години.  

(2) Член или председател на централен или местен орган не може да бъде 

избран за повече от два последователни мандата в един орган. Същото ограничение 

важи и за делегатите на Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии .   

(3) Едно лице не може да заема едновременно повече от една длъжност.  

(4) Кандидат на избори за централни и местни органи на Адвокатурата или за 

делегат на Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии може да бъде 

адвокат, трайно установен чуждестранен адвокат или трайно установен адвокат от 

Европейския съюз, който отговаря на изискванията за заемане на съответната 

длъжност и няма наложено дисциплинарно наказание, освен ако не е реабилитиран 

към датата на провеждането им.  

 

Раздел II 

Избиране на централни органи на Адвокатурата 

 

Чл.76(1) Избори за председател и членове на Висшия адвокатски съвет и на 

Висшия контролен съвет се провеждат не по-късно от 3 месеца преди изтичане на 

мандата им. Изборите се провеждат в събота или неделя. 

(2) В срока по ал.1 Висшият адвокатски съвет приема решение за насрочване 

на дати на изборите и определя състав на избирателна комисия, която да проведе 

изборите.  

(3) Избирателната комисия се състои от 11 основни и 11 резервни членове, 

като най-малко 6 от основните и 6 от резервните членове са представители на 

различни адвокатски колегии. Членовете на избирателната комисия избират от своя 

състав председател и заместник-председател.  
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(4) Председател или член на избирателната комисия не може да бъде лице, 

което е кандидат по чл.75, ал.4, съпруг на кандидат, роднина по права линия, по 

съребрена линия до четвърта степен или се намира във фактическо съжителство с 

кандидат на изборите. При констатирана несъвместимост съответният член се 

заменя с резервен член.  

(5) Избирателните комисии са постоянно действащи за срока на мандата на 

органите.  

Чл.77(1) В 7-дневен срок от насрочване на изборите всяка адвокатска 

колегия изпраща на Висшия адвокатски съвет списъци на вписаните към колегията 

адвокати по чл.75, ал.4.  

(2) В 14-дневен срок от насрочване на изборите Висшият адвокатски съвет 

съставя списъци на всички действащи адвокати в страната, които служат за 

избирателни списъци. Избирателните списъци се публикуват на Интернет-

страниците на Висшия адвокатски съвет и на адвокатските колегии.  

(3) В 5-дневен срок от публикуването на списъците всеки адвокат, трайно 

установен чуждестранен адвокат или трайно установен адвокат на Европейския 

съюз може да поиска от Висшия адвокатски съвет да бъде включен в него. Висшият 

адвокатски съвет се произнася в 3-дневен срок от постъпване на искането с 

решение, което не подлежи на обжалване. Списъкът се актуализира съобразно 

решението и се публикува на Интернет-страниците на Висшия адвокатски съвет и 

на адвокатските колегии. 

(4) Всеки адвокат по чл.75, ал.4 може да сигнализира Висшия адвокатски 

съвет за необходимостта от заличаване от избирателните списъци на лице, загубило 

качеството на адвокат. 

(5) При настъпили промени и след изтичане на срока по ал.3, Висшият 

адвокатски съвет извършва служебна проверка на действащите адвокати и при 

необходимост приема решение за актуализиране на избирателните списъци.  

(6) Избирателните списъци съдържат трите имена на адвокатите по ал.1 и 

колегията, в която е вписан.  

 

 Чл.78(1) Предложения за председател и членове на Висшия адвокатски съвет 

и на Висшия контролен съвет могат да се правят от всеки адвокат по чл.75, ал.4 не 

по-късно от два месеца преди провеждането на изборите.  

 (2) В 3-дневен срок, след изтичане на срока по ал.1 избирателната комисия се 

произнася с решение по допустимостта на кандидатурите. Решението подлежи на 

обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд. Решението на 

съда е окончателно.  

 (3) В 3-дневен срок от влизане в сила на решението по допустимостта на 

кандидатите избирателната комисия изготвя списъци с имената на кандидатите, 
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допуснати до участие в изборите за съответните органи. Списъците се публикуват 

на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет и на адвокатските колегии.  

 

 Чл.79(1) Изборният ден за гласуването по чл.74, ал.2 започва в 08:00 ч. и 

приключва в 18:00 ч.  

 (2) Упражняването на правото на глас чрез електронно дистанционно 

гласуване се извършва след като избирателят достъпи информационната система за 

електронно гласуване през Интернет.  

 (3) Действителни са гласовете, в които са означени необходимият брой или 

по-малко кандидати за съответния орган, както и само едно име за председател на 

Висшия адвокатски съвет. Ако избирател не отбележи нито един от кандидатите, 

информационната система за електронен избор отчита подадения глас като 

недействителен. 

 (4) След приключване на изборния ден избирателната комисия генерира чрез 

информационната система за електронен избор резултатите от гласуването и 

съставя протокол, в който се отразява общият брой на гласувалите, брой на 

действителните и на недействителните гласове, брой гласове, подадени поименно за 

всеки кандидат, имената на избраните за председател и членове на съответните 

органи, както и броят на гласовете, с които са избрани. Генерираните резултати от 

информационната система за електронен избор са неразделна част от протокола. 

 (5) Протоколът се подписва от председателя и членовете на избирателната 

комисия. При несъгласие, протоколът по ал.4 се подписва с особено мнение и 

отбелязване на възраженията. При отказ на някой от членовете да го подпише, 

председателят на избирателната комисия прави отбелязване, което не прави 

протокола недействителен. 

 (6) Въз основа на генерираният резултат избирателната комисия се произнася 

с решение за резултатите от изборите. Решенията и протокола по ал.4 се обявяват на 

публично място в адвокатската колегия в същия ден и се публикуват на Интернет-

страницата на колегията. 

 (7) Генерирането на резултатите и съставянето на протокола се извършва в 

присъствието на всички членове на избирателната комисия. Могат да присъстват 

кандидатите, регистрирани наблюдатели и застъпници, както и акредитирани 

представители на медиите, като им се осигурява пряка видимост.  

(8) Изборните книжа и протоколите на избирателната комисия се пазят 5 

години от деня на избора.  

 

 Чл.80(1) За председател на Висшия адвокатски съвет се избира кандидатът, 

получил повече от половината от подадените действителни гласове. 
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 (2) За членове на Висшия адвокатски съвет и на Висшия контролен съвет се 

избират кандидатите, получили най-много от действителните гласове до попълване 

на бройката за съответния орган. 

 (3) За резервни членове са избрани кандидатите, получили най-голям брой 

гласове след основните членове. 

 (4) Когато при гласуването не е избран председател на Висшия адвокатски 

съвет, изборът продължава на следващата събота или неделя, като се провежда 

повторно гласуване само между двамата кандидати, получили най-много гласове 

при първоначалния избор. Избран е кандидатът, получил най-много от подадените 

действителни гласове. 

 

 Чл.81(1) Решенията на избирателната комисия, с които се обявяват за 

избрани съответните кандидати подлежат на обжалване в 7-дневен срок от 

публикуването им на Интернет-страницата на Висшия адвокатски съвет пред 

Върховния административен  съд.  

(2) Обжалването не спира изпълнението. Решението на съда е окончателно.  

 

  Чл.82. Ако изборът за председател на Висшия адвокатски съвет или за 

членове на Висшия адвокатски съвет, или Висшия контролен съвет, бъде обявен от 

съда за незаконосъобразен, нов избор се провежда по правилата в този раздел.  

 

 Чл.83(1) Извънредни избори се провеждат само за председател на Висшия 

адвокатски съвет, за членове на Висшия адвокатски съвет или Висшия контролен 

съвет при предсрочно прекратяване на мандата на съответния орган.  

 (2) Извънредните избори се провеждат по правилата на глава седма.  

 (3) Новоизбраните органи от проведените извънредни избори довършват 

започнатия мандат.  

(4) Непълният мандат по ал.3 не представлява ограничение по чл. чл.75, ал.2. 

(2) Член или председател на централен или местен орган не може да бъде 

избран за повече от два последователни мандата в един орган. Същото ограничение 

важи и за делегатите на Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии .   

 

Раздел III 

Избиране на органи на адвокатските колегии 

 

Чл.84(1) Избори за председател и членове на адвокатския съвет, за членове 

на контролния съвет, на дисциплинарна комисия и за делегати на Общото събрание 

на Съюза на адвокатските колегии се провеждат не по-късно от 3 месеца преди 

изтичане на мандата им. Изборите се провеждат в събота или неделя. 
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(2) В срока по ал.1 Адвокатският съвет приема решение за насрочване на 

дати на изборите и определя състав на избирателна комисия, която да проведе 

изборите.  

(3) Избирателната комисия се състои от 3 основни и 3 резервни членове. 

Членовете на избирателната комисия избират от своя състав председател и 

заместник-председател.  

(4) Председател или член на избирателната комисия не може да бъде лице, 

което е кандидат, съпруг на кандидат, роднина по права линия, по съребрена линия 

до четвърта степен или се намира във фактическо съжителство с кандидат на 

изборите. При констатирана несъвместимост съответният член се заменя с резервен 

член.  

(5) Избирателните комисии са постоянно действащи за срока на мандата на 

органите.  

 

Чл.85(1) В 14-дневен срок от насрочване на изборите Адвокатският съвет 

съставя списъци на вписаните в колегията адвокати, които служат за избирателни 

списъци. Избирателните списъци се публикуват на Интернет-страницата на 

адвокатската колегия.  

(3) В 5-дневен срок от публикуването на списъците всеки адвокат може да 

поиска от адвокатския съвет да бъде включен в него. Адвокатският съвет се 

произнася в 3-дневен срок от постъпване на искането с решение, което не подлежи 

на обжалване. Списъкът се актуализира съобразно решението и се публикува на 

интернет страницата на адвокатската колегия. 

(4) Всеки адвокат може да сигнализира адвокатския съвет за необходимостта 

от заличаване от избирателните списъци на лице, загубило качеството на адвокат. 

(5) При настъпили промени и след изтичане на срока по ал.3, адвокатският 

съвет извършва служебна проверка на вписаните в колегията адвокати и при 

необходимост приема решение за актуализиране на избирателните списъци.  

(6) Избирателните списъци съдържат трите имена на адвоката.  

 

 Чл.86(1) Предложения за председател и членове на Адвокатски съвет, за 

членове на Контролен съвет, на Дисциплинарна комисия и за делегати на Общото 

събрание на Съюза на адвокатските колегии, могат да се правят от всеки адвокат не 

по-късно от два месеца преди произвеждането на изборите.  

 (2) В 3-дневен срок, след изтичане на срока по ал.1 Избирателната комисия се 

произнася с решение по допустимостта на кандидатурите. Решението подлежи на 

обжалване в 3-дневен срок пред административния съд по седалището на колегията. 

Решението на съда е окончателно.  

 (3) В 3-дневен срок от влизане в сила на решението по допустимостта на 

кандидатите избирателната комисия изготвя списъци с имената на кандидатите, 
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допуснати до участие в изборите за съответните органи. Списъците се публикуват 

на Интернет-страницата на адвокатската колегия.  

 

 Чл.87(1) Изборният ден за гласуването по чл.74, ал.2 започва в 08:00 ч. и 

приключва в 18:00 ч.  

 (2) Упражняването на правото на глас чрез електронно дистанционно 

гласуване се извършва след като избирателят достъпи информационната система за 

електронно гласуване през Интернет.  

 (3) Действителни са гласовете, в които са означени необходимият брой или 

по-малко кандидати за съответния орган, както и само едно име за председател на 

адвокатски съвет. При немаркиране на нито един от кандидатите информационната 

система за електронен избор отчита подадения глас като недействителен. 

 (4) След приключване на изборния ден избирателната комисия генерира чрез 

информационната система за електронен избор резултатите от гласуването и 

съставя протокол, в който се отразява общият брой на гласувалите, брой на 

действителните и на недействителните гласове, брой гласове, подадени поименно за 

всеки кандидат, имената на избраните за председател и членове на съответния 

орган, както и броят на гласовете, с които са избрани. Генерираните резултати от 

информационната система за електронен избор са неразделна част от протокола. 

 (5) Протоколът по чл.4 се подписва от председателя и членовете на 

избирателната комисия. При несъгласие, протоколът се подписва с особено мнение 

и отбелязване на възраженията. При отказ на някой от членовете да го подпише, 

председателят на избирателната комисия прави отбелязване, което не прави 

протокола недействителен. 

 (6) Въз основа на генерирания резултат избирателната комисия се произнася 

с решение за резултатите от изборите. Решенията и протоколът се обявяват на 

публично място в адвокатската колегия в същия ден и се публикуват на Интернет-

страницата на колегията. 

 (7) Генерирането на резултатите и съставянето на протокола по ал.4 се 

извършва в присъствието на всички членове на избирателната комисия. Могат да 

присъстват кандидатите, регистрирани наблюдатели и застъпници, както и 

акредитирани представители на медиите, като им се осигурява пряка видимост.  

(8) Изборните книжа и протоколите на избирателната комисия се пазят 5 

години от деня на избора.  

 

 Чл.88(1) За председател на Адвокатски съвет е избран кандидатът, получил 

повече от половината от подадените действителни гласове. 

 (2) За членове на Адвокатски съвет, на Контролен съвет, на Дисциплинарна 

комисия и за делегати на Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии се 
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считат за избрани кандидатите получили най-много от действителните гласове до 

попълване на бройката за съответния орган. 

 (3) За резервни членове са избрани кандидатите, получили най-голям брой 

гласове след основните членове. 

 (4) Когато при гласуването не е избран председател на Адвокатския съвет, 

изборът продължава на следващата събота или неделя, като се провежда повторно 

гласуване само между двамата кандидати, получили най-много гласове при 

първоначалния избор. Избран е кандидатът, получил най-много от подадените 

действителни гласове. 

 

  Чл.89(1) Решенията на Избирателната комисия, с които се обявяват за 

избрани съответните кандидати, подлежат на обжалване в 7-дневен срок от 

публикуването им на Интернет-страницата на адвокатската колегия пред 

административния съд по седалището ѝ.  

(2) Обжалването не спира изпълнението. Решението на съда е окончателно.  

 

  Чл.90. Ако изборът за председател или членове на Адвокатски съвет, на 

Контролен съвет, на Дисциплинарна комисия или за делегати на Общото събрание 

на Съюза на адвокатските колегии бъде обявен от съда за незаконосъобразен, нов 

избор се провежда при спазване на правилата в този раздел.  

 

 Чл.91(1) Извънредни избори се провеждат само за председател или членове 

на Адвокатски съвет, на Контролен съвет и на Дисциплинарна комисия при 

предсрочно прекратяване на мандата на съответния орган.  

 (2) Извънредните избори се провеждат по правилата в този раздел.  

 (3) Новоизбраните органи от проведените извънредни избори довършват 

започнатия мандат.  

(4) Непълният мандат по ал.3 не представлява ограничение по чл.75, ал.2. 

   

 

 

Част трета 

УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКА ДЕЙНОСТ 

 

 

Глава първа 

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКА ДЕЙНОСТ 

 

Раздел I 

Основни положения 
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 Чл.92(1) Адвокатска дейност на територията на Република България може да 

упражнява всеки дееспособен български гражданин или гражданин на Европейския 

съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария, който отговаря на условията на 

чл.12, ал.1 и на изискванията на този закон. 

 (2) Адвокатска дейност от чуждестранни адвокати или от адвокати на 

Европейския съюз на територията на Република България може да бъде 

упражнявана, както при условията на временно, така и при трайно установяване. 

 (3) За упражняване на адвокатска дейност на територията на Република 

България с всички произтичащи от това правомощия, възможности и последици, е 

необходимо да бъде спазен редът, регламентиран в този закон в съвкупност с 

останалото относимо национално законодателство. 

 

 

Раздел II 

Временно установяване за извършване на адвокатска дейност 
 

Чл.93(1) При временно установяване за упражняване на адвокатската 

професия на територията на Република България, преди започване на адвокатската 

дейност, адвокатът от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено съответния 

Адвокатски съвет. 

(2) Заедно с уведомлението по ал.1 на Адвокатския съвет се представя 

документ, удостоверяващ адвокатска правоспособност в държавата, в която е 

придобита, издаден преди не повече от три месеца, документ за самоличност, както 

и писмено съгласие от адвокат от съответната адвокатска колегия, който ще 

придружава кандидата в случай на осъществяване на процесуално 

представителство. 

(3) След изпълнение на изискванията на ал.2 председателят на адвокатската 

колегия или определен от него член на Адвокатския съвет издава незабавно на 

адвоката по ал.1 удостоверение за извършеното уведомяване по образец, утвърден 

от Висшия адвокатски съвет. 

(4) Отказът да се издаде удостоверението по ал.3 подлежи на обжалване пред 

председателя на Висшия адвокатски съвет, който се произнася в едномесечен срок. 

Решението на Висшия адвокатски съвет е окончателно. 

 

Чл.94. Пред съда и пред административните органи временно установеният 

адвокат, извършващ адвокатска дейност на територията на Република България, е 

длъжен да представя удостоверението за извършеното уведомяване по чл.93, ал.3. 
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Чл.95. За периода на временното упражняване на адвокатска дейност на 

територията на Република България адвокатите по чл.92 могат да участват във 

всички допустими от закона форми за съвместно упражняване на адвокатската 

професия при спазване на изискванията на разпоредбите на тази глава. 

 

Раздел III 

Трайно установяване за упражняване на адвокатска дейност 

 

Чл.96(1) Адвокат по чл.92 може да се установи трайно на територията на 

Република България, за да упражнява адвокатската си професия.  

(2) Адвокатите по ал.1 придобиват статут на „трайно установени 

чуждестранни адвокати“, както и правото да упражняват адвокатска дейност на 

територията на Република България след вписване в Единния регистър на 

чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в Регистъра на 

чуждестранните адвокати, воден от съответната адвокатска колегия. 

(3) Кандидат за вписване по ал.2 подава заявление до Висшия адвокатски 

съвет, към която прилага: 

1. документ за придобита адвокатска правоспособност в съответната 

държава-член на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, 

издаден преди не повече от три месеца; 

2. копие от документ за самоличност на кандидата; 

3. писмено съгласие от адвокат, вписан в съответната колегия, който ще 

придружава кандидата в случай на осъществяване на процесуално 

представителство. 

(4) Висшият адвокатски съвет се произнася по заявлението с мотивирано 

решение. 

(5) Решението на Висшия адвокатски съвет, с което се отказва вписване в 

Единния регистър на чуждестранните адвокати, подлежи на обжалване от кандидата 

по реда на чл.15. 

(6) Решението на Висшия адвокатски съвет, с което заявлението за вписване 

в Единния регистър на чуждестранните адвокати се уважава или се отказва 

вписване, подлежи на обжалване от председателя на Висшия контролен съвет по 

реда на чл.15, ал.4-7. 

(7) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по ал.4 Висшият 

адвокатски съвет извършва вписване в Единния регистър на чуждестранните 

адвокати и изпраща съобщение за това до Адвокатския съвет на колегията, в която 

членува придружаващият адвокат, за вписване в Регистъра на чуждестранните 

адвокати към съответната адвокатска колегия. 
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(8) Адвокатският съвет на колегията, в която членува придружаващият 

адвокат, извършва служебно вписването по ал.7 в 14-дневен срок от получаване на 

съобщението. 

(9) Висшият адвокатски съвет издава служебна карта на адвоката по ал.2 в 

14-дневен срок от вписването му в Единния регистър на чуждестранните адвокати. 

(10) По заявление на адвоката по ал.2, в Единния регистър на 

чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в Регистъра на 

чуждестранните адвокати на съответната адвокатска колегия се вписва 

наименованието (фирмата) на групата, в която той членува в държавата членка по 

произход. 

(11) В срока по ал.6 Висшият адвокатски съвет уведомява компетентния 

орган на държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност, за 

извършеното вписване на адвоката по ал.1 в Единния регистър на чуждестранните 

адвокати. 

(12) В срока по ал.7 вписаното в Единния регистър на чуждестранните 

адвокати лице е длъжно да направи застраховката по чл.12, ал.4, т.2. 

 

Чл.97(1) След вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати и 

след тригодишно действително и непрекъснато извършване на адвокатска дейност 

на територията на Република България, адвокат по чл.92 може да поиска 

самостоятелно вписване в адвокатска колегия в Република България, но след като 

успешно е положил приравнителен изпит по българско право. 

(2) Вписването на адвокат по чл.92 в българска адвокатска колегия му дава 

право да практикува самостоятелно адвокатската професия и на територията на 

Република България. 

 

Чл.98. За да инициира вписване в адвокатска колегия, трайно установеният 

чуждестранен адвокат подава заявление, към което прилага следните документи: 

1. документи, удостоверяващи придобита адвокатска правоспособност в 

съответната държава, издадени преди не повече от три месеца; 

2. документ за успешно положен приравнителен изпит по българско право и 

документи, които доказват минимум тригодишно непрекъснато извършване на 

адвокатска дейност на територията на Република България. 

 

Чл.99(1) За нуждите на вписването в адвокатска колегия, трайно 

установеният чуждестранен адвокат представя на Адвокатския съвет на съответната 

адвокатска колегия доказателства за броя и вида на делата, по които е практикувал 

адвокатската си професия на територията на Република България. 

(2) Преди постановяване на решението си Адвокатският съвет може да 

извърши проверка за наличие на изискванията на чл.12 и за липсата на пречките по 
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чл.13, ал.1 и при необходимост може да поиска от кандидата да представи в устна 

или писмена форма пояснения или допълнителни уточнения във връзка с данните и 

документите по ал.1. 

(3) Адвокатската правоспособност на трайно установения чуждестранен 

адвокат или адвокат от Европейския съюз, се удостоверява чрез представяне на 

документа по чл.18, ал.3. 

(4) Адвокатският съвет постановява мотивирано решение по заявлението за 

вписване в адвокатската колегия. След влизането му в сила, препис от решението за 

вписване се изпраща на Висшия адвокатски съвет, с оглед отписване от Единния 

регистър на чуждестранните адвокати. 

(5) В 14-дневен срок от извършване на вписването Висшият адвокатски съвет 

уведомява компетентния орган на държавата, в която е придобита адвокатската 

правоспособност. 

(6) За нуждите на вписването в адвокатска колегия на основа на успешно 

издържан приравнителен изпит по българско право, трайно установеният 

чуждестранен адвокат или адвокатът от Европейския съюз представя документ с 

резултата от изпита, издаден от Висшия адвокатски съвет. 

(7) Решението на Адвокатския съвет, с което се отказва вписване, подлежи на 

обжалване от кандидата по реда на чл.15. 

(8) Решението на Адвокатския съвет, с което се уважава молбата за вписване 

или се отказва вписване, подлежи на обжалване от председателя на Контролния 

съвет по реда на 15, ал.4-7. 

 

Чл.100(1) Приравнителният изпит по българско право, който е задължителен 

за адвокатите по чл.92, заявили трайно установяване за упражняване на адвокатска 

дейност на територията на Република България, се извършва с цел да се адаптират 

знанията и уменията на тези адвокати към българското право и процес, с оглед 

гарантиране качеството на оказваната на гражданите адвокатска защита. 

(2) Приравнителният изпит по българско право се полага пред комисия в 

състав: председател – председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от 

него член на Висшия адвокатски съвет, и членове: съдия от Върховния касационен 

съд, съдия от Върховния административен съд, прокурор от Върховната касационна 

прокуратура и един хабилитиран преподавател или научен работник по правни 

науки. Членовете на комисията се назначават със заповед на председателя на 

Висшия адвокатски съвет. 

(3) Приравнителният изпит се провежда на български език в писмена и устна 

форма. Оценката от изпита е „издържал“ или „неиздържал“. 

(4) За полагане на приравнителен изпит се заплаща такса в размер, определен 

с решение на Съюза на адвокатските колегии. 
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(5) Молбата за полагане на приравнителен изпит по българско право се 

подава до комисията по ал.2 чрез Висшия адвокатски съвет, като към нея се 

прилагат следните документи: 

1. заверено копие на документ за самоличност; 

2. заверено копие на диплома или на свидетелство за завършено висше 

юридическо образование; 

3. заверено копие на документ, удостоверяващ адвокатска 

правоспособност в държавата, в която е придобита; 

4. мотивационно писмо на български език; 

5. документ за платена такса. 

 

 

Глава втора 

ФОРМИ НА УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

Раздел I 

Общи положения 

 

Чл.101(1) Адвокатите могат да упражняват дейността си лично, или като се 

присъединяват като партньори към други адвокатски кантори. 

 (2) Адвокатът – сам или заедно с трайно установен в България чуждестранен 

адвокат или адвокат от Европейския съюз могат да създават кантори в един или 

повече съдебни райони.  

(3) За създаването на всяка кантора в район, различен от този на адвокатската 

колегия по вписването на адвоката, се подава заявление до адвокатската колегия за 

вписване на кантората и наетите в нея адвокати, младши адвокати и адвокатски 

сътрудници.  

(4) Всеки адвокат има право да участва в професионални обединения на 

адвокати, различни от адвокатската колегия, в която членува. 

 

Чл.102(1) За упражняване на адвокатската дейност, адвокатите, трайно 

установените чуждестранни адвокати и адвокатите от Европейския съюз могат да се 

сдружават. 

 (2) Формата на сдружаване се определя от инициаторите му, а договореното 

сдружаване подлежи на съответна регистрация, правила за упражняване на 

дейността и прекратяване. 

 

 

Раздел II 

Адвокатско съдружие 
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 Чл.103(1) С договор за адвокатско съдружие могат да се сдружават адвокати 

с трайно установени чуждестранни адвокати или адвокати от Европейския съюз, 

както и с адвокатски дружества, вписани в регистрите на различни адвокатски 

колегии. Адвокатското съдружие подлежи на самостоятелна регистрация по 

Булстат. 

(2) Договорът по ал.1 се сключва в писмена форма и задължително съдържа 

съдебния адрес на адвокатското съдружие, който е и общ адрес на съдружниците в 

него. В договора за адвокатско съдружие се посочват: 

а) имената, личните номера, ЕИК по Булстат  и наименованията на 

съдружниците; 

б) имената на отговорния съдружник или представляващите съдружници; 

в) видът на обединението; 

г) пределите на представителната власт и на отговорността на всеки 

съдружник; 

д) начина на прекратяване на съдружието. 

(3) За уреждане на взаимоотношенията между субектите на адвокатското 

съдружие се прилагат правилата по чл.357-364 от Закона за задълженията и 

договорите, доколкото в разпоредбите на този раздел не се предвижда друга 

регламентация. 

 

Чл.104(1) Адвокатското съдружие се вписва в Регистъра на адвокатските 

съдружия с решение на Адвокатския съвет на адвокатската колегия по седалището 

на съдружието, въз основа на подадено заявление от всички адвокати, подписали 

договора по чл.103, ал.1. 

(2) Договорът по чл.103, ал.1 има действие след регистриране на съдружието 

в Регистъра на адвокатските съдружия. 

(3) Отказът на Адвокатския съвет да регистрира адвокатското съдружие 

може да се обжалва пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок от 

уведомяването по реда на чл.15.  

(4) В случаите, в които договорът по 103, ал.1 е сключен между адвокати и 

трайно установени чуждестранни адвокати и/или с адвокати от Европейския съюз 

от различни адвокатски колегии, вписването се извършва от Адвокатския съвет, в 

района на който се намира съдебния адрес на адвокатското съдружие. 

 

Чл.105(1) Адвокатите от адвокатското съдружие упражняват адвокатска 

дейност по отношение на техни общи клиенти, което се счита обявено с 

регистрацията по чл.104, ал.1. 
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(2) В книжата си всеки от членовете на съдружието по чл.104, ал.1, може да 

посочва сдружаването с думите „в съдружие“ или „в асоциация с“, като изброява 

останалите сдружени лица или част от тях. 

 

Чл.106. Членовете на адвокатско съдружие по чл.104, ал.1 не могат да 

представляват общи клиенти с противоречиви интереси. 

 

Чл.107(1) Прекратяването на договора за адвокатско съдружие, приемането и 

напускането на член на адвокатското съдружие, задължително се вписват в 

регистъра на съответния Адвокатски съвет. 

(2) Вписването по ал.1 се извършва със заявление, подадено от 

представляващия адвокатското съдружие. 

(3) Разногласията при прекратяване на договора за адвокатско съдружие, 

както и всякакви други имуществени спорове между членовете на съдружието, се 

разрешават по общите правила на гражданския процес. 

 

 

Раздел III 

Адвокатско дружество 

 

Чл.108(1) Адвокати, чуждестранни адвокати, както и адвокати от 

Европейския съюз, временно извършващи адвокатска дейност при условията на 

чл.93 или трайно установени на територията на Република България за извършване 

на адвокатска дейност, съобразно чл.96, могат да образуват адвокатско дружество. 

Адвокатското дружество е юридическо лице. 

(2) В адвокатското дружество не могат да членуват лица, които не са 

адвокати. 

(3) Адвокат, чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз не 

може да бъде съдружник в повече от едно адвокатско дружество. 

(4) Адвокатското дружество и съдружниците в него не могат да 

представляват клиенти, които имат противоречиви интереси. 

 

Чл.109. (1) Адвокатското дружество се учредява с договор между двама или 

повече адвокати, трайно установени чуждестранни адвокати или адвокати от 

Европейския съюз, в писмена форма, който съдържа: 

1. наименование на адвокатското дружество; 

2. имената и адресите на канторите на адвокатите от адвокатското дружество. 

Когато учредител или съдружник е чуждестранен адвокат или адвокат от 

Европейския съюз, който временно извършва адвокатска дейност на територията на 
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Република България при условията на чл.93, договорът съдържа освен името на 

адвоката и неговия адрес в държавата, в която е трайно установен; 

3. седалището и адреса на дружеството; 

4. предмет на дейност; 

5. вида и размера на вноските и оценката за непаричните вноски на всеки 

съдружник от адвокатското дружество; 

6. начина на разпределение на приходите и разходите; 

7. начина на управление и представителство на адвокатското дружество; 

8. условията за приемане на нови съдружници; 

9. условията за напускане на съдружници; 

10. основанията за изключване на съдружник; 

11. основанията за прекратяване на адвокатското дружество; 

12. начина на ликвидация на адвокатското дружество. 

(2) Адвокатско дружество може да се учреди и само от един адвокат с 

учредителен акт, който съдържа изброените по ал. 1 условия.    

 

Чл.110(1) Група адвокати от Европейския съюз или чуждестранни адвокати, 

трайно установени на територията на Република България по реда на чл.96, може да 

се установят под формата на адвокатско дружество. 

(2) В адвокатското дружество по ал.1 могат да членуват самостоятелно или 

съвместно адвокати, чуждестранни адвокати и/или адвокати от Европейския съюз, 

трайно установени на територията на Република България. 

(3) Регистрацията и дейността на адвокатското дружество по ал.1 се 

извършват по реда на чл.104, като заедно със заявлението и учредителния договор 

по чл.109, на Адвокатския съвет се представят: 

1. документ от орган на Адвокатурата по седалището на групата в държавата 

по произход, в който се потвърждава съществуването на групата, както и 

наименованието, седалището, адресът на управление и формата на сдружаване; 

2. документ, издаден от групата, с който се упълномощават определени 

адвокати или адвокати от Европейския съюз да учредят адвокатско дружество в 

Република България. 

 

Чл.111(1) В наименованието на дружеството се вписва „адвокатско 

дружество“ и имената на един или няколко съдружници. Във всички книжа на 

дружеството, включително и пълномощните пред съда, задължително се вписват 

имената на всички съдружници. 

(2) В наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват 

други думи и имена освен имената на съдружниците, с изключение на случаите, при 

които името на дружеството съдържа името на групата и/или държавата по 

произход. 
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(3) Когато наименованието съдържа името на съдружник, който напуска, то 

може да се запази само с негово съгласие. Когато съдружникът е починал, 

наименованието може да се запази със съгласието на неговите наследници. 

(4) В случай че съдружник в адвокатско дружество е адвокат от Европейския 

съюз, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати, който е член на 

група от Европейския съюз, същият има право да използва наименованието 

(фирмата) и, като задължително посочва правния и статут. 

 

Чл.112(1) Ако съдружниците са вписани в една адвокатска колегия, 

седалището на дружеството трябва да е в населено място в нейния район. 

(2) Ако съдружниците са от различни колегии, седалището на дружеството се 

определя по общо съгласие на съдружниците в района на една от колегиите. 

(3) Адресът на адвокатското дружество е в населеното място, в което е 

управлението на дейността му в района на колегията. В същото населено място 

трябва да се намира и кантората на поне един съдружник. 

(4) В случай на преобразуване на адвокатското дружество, съставено от 

двама и повече адвокати в еднолично дружество, седалището на преобразуващото 

се адвокатско дружество следва да се намира в района на колегията, в която е 

вписан адвоката – собственик на едноличното дружество.  

(5) В районите на други колегии адвокатското дружество може да разкрие 

кантори. Те подлежат на вписване в регистъра на адвокатските дружества. 

 

Чл.113(1) Адвокатското дружество се вписва в регистъра на адвокатските 

дружества с решение на Адвокатския съвет на адвокатската колегия по седалището 

на дружеството, въз основа на подадено заявление от всички адвокати, подписали 

учредителния договор. Към заявлението за вписване се прилага учредителния 

договор. Когато учредител или съдружник е чуждестранен адвокат или адвокат от 

Европейския съюз, който временно упражнява адвокатската професия на 

територията на Република България при условията на чл.93, ал.1, се прилагат и 

документите по чл.93, ал.2. 

(2) Ако учредителите са вписани в различни колегии, адвокатското 

дружество се вписва в колегията, в района на която се намира седалището на 

дружеството. Адвокатският съвет изисква служебно от адвокатските съвети, в чиито 

колегии има вписани учредители, удостоверение за актуалния им статут на 

адвокати. Удостоверението следва да бъде издадено в 14-дневен срок от получаване 

на искането. 

(3) Адвокатският съвет разглежда заявлението в двумесечен срок от 

подаването му и се произнася с решение за вписване или отказ за вписване на 

адвокатското дружество. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ. 

Отказът на Адвокатския съвет да впише адвокатското дружество може да бъде 
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обжалван от управителния съвет или от всеки съдружник по реда на чл.15 в 14-

дневен срок от датата на съобщаването на изричния отказ или от датата на изтичане 

на срока за издаване на решението. Обжалването по административен ред се 

извършва чрез адвокатския съвет, постановил отказа, пред Висшия адвокатски 

съвет. 

(4) Висшият адвокатски съвет разглежда жалбата в едномесечен срок от 

получаване на жалбата, с призоваване на жалбоподателите. Решението на Висшия 

адвокатски съвет подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

едномесечен срок по реда на чл.15, ал.4-7. 

 

Чл.114(1) Към окръжните съдилища се води Регистър на адвокатските 

дружества. 

(2) Адвокатското дружество се вписва в регистъра по ал.1 към окръжния съд 

по седалището на дружеството въз основа на писмено заявление на управителния 

съвет или управителя, към което се прилагат: 

1. препис от учредителния договор; 

2. трите имена, постоянните адреси и нотариално заверени образци от 

подписите на лицето/лицата, които представляват адвокатското дружество; 

3. препис-извлечение от регистъра на адвокатите, съответно от регистъра на 

чуждестранните адвокати при съответния адвокатски съвет за адвокатите 

съдружници; 

4. препис от решението на адвокатския съвет за вписване на адвокатското 

дружество; 

5. документи, доказващи необходимите обстоятелства за вписване на 

допълнение към наименованието на адвокатското дружество в случаите по чл.111, 

ал.1 и ал.2. 

(3) На вписване в регистъра по ал.1 подлежат следните обстоятелства: 

1. данните от учредителния договор по чл.109, т.1-5 и т.12; 

2. имената на членовете на управителния съвет или управителя и на 

лицето/лицата, които представляват дружеството; 

3. настъпилите промени по т.1 и 2. 

(4) Решението на съда за учредяване на адвокатските дружества се вписва в 

регистъра по ал.1. От този момент дружеството възниква като юридическо лице. 

(5) Действията на учредителите, извършени от името на адвокатското 

дружество преди вписването му в окръжния съд, пораждат права и задължения само 

за лицата, които са ги извършили, и преминават по право върху адвокатското 

дружество от момента на възникването му. 

(6) Производството по вписването се извършва по реда на глава петдесет и 

пета „Вписване на юридически лица“ от Гражданския процесуален кодекс. 

 



 
 
  
 
 
 
    
 

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“ 

 

 

 

Чл.115. Адвокатското дружество се вписва в регистрите на адвокатските 

дружества въз основа на съдебното решение за учредяване, което се представя на 

Адвокатски съвет, постановил решението за вписване. 

 

Чл.116(1) При преместване на седалището на адвокатското дружество в 

друго населено място, в което съдружник на дружеството има кантора и то е в 

района на друга адвокатска колегия, адвокатското дружество е длъжно да подаде 

заявление за вписване в регистъра на тази колегия и в регистъра на съответния 

окръжен съд по новото седалище. 

 (2) Адвокатският съвет по новото седалище незабавно уведомява 

адвокатския съвет по старото седалище за заличаване на вписването в неговия 

регистър. 

 

Чл.117. Членуването в адвокатско дружество не ограничава съдружниците в 

него за самостоятелно упражняване на адвокатската професия, ако друго не е 

предвидено в договора. Независимо от това им качество, всеки съдружник на 

адвокатско дружество има всички права и задължения на адвокат, произтичащи от 

този кодекс. 

 

Чл.118. Отношенията между съдружниците в адвокатското дружество се 

уреждат по правилата на чл.119-121, доколкото в дружествения договор не е 

предвидено друго. 

 

Чл.119(1) Всеки съдружник в адвокатско дружество е длъжен да внесе 

определената в учредителния договор първоначална вноска. Съдружник, който не е 

заплатил или внесъл в определения срок вноската си, дължи законна лихва върху 

невнесената част. 

(2) Непаричната вноска, направена от съдружник в адвокатско дружество 

заедно с оценката ѝ, извършена от лицензиран оценител, се описват подробно в 

учредителния договор. Когато непаричната вноска има за предмет недвижим имот 

или вещно право върху недвижим имот, нотариално заверено извлечение от 

договора се представя за вписване в службата по вписванията при районния съд по 

местонахождение на недвижимия имот. Собствеността върху непаричната вноска 

преминава върху дружеството от момента на вписването му в регистъра на 

съответния окръжен съд, а когато дружеството е вече вписано - от момента на 

вписване на съответната промяна. 

(3) Всеки съдружник в адвокатско дружество е длъжен да извършва, 

съобразно своята професионална квалификация, възложената му от дружеството 

дейност в изпълнение на сключените от дружеството договори за правна помощ. 
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Чл.120. Всеки съдружник в адвокатско дружество има право: 

1. на участие в управлението на дружеството; 

2. на част от печалбата; 

3. да бъде осведомяван за хода на общите работи; 

4. да преглежда книжата на дружеството; 

5. на ликвидационен дял. 

 

Чл.121(1) Участието на съдружник в адвокатското дружество се прекратява: 

1. по взаимно съгласие; 

2. при смърт или поставяне под запрещение; 

3. при отписване от адвокатската колегия; 

4. при изключване с решение на общото събрание; 

5. с едностранно предизвестие. 

(2) При прекратяване на участие в адвокатско дружество съдружникът или 

неговите наследници имат право на ликвидационен дял, съответен на дела от 

дружественото имущество, и на част от печалбата на дружеството за годината, в 

която е възникнало някое от обстоятелствата по ал.1. 

 

Чл.122(1) Органи на адвокатското дружество са: Общо събрание и 

Управител/Управителен съвет. 

(2) Общото събрание се състои от съдружниците и взема решения за: 

1. промени в учредителния договор; 

2. приемане и изключване на съдружници и за прехвърляне на дружествен 

дял; 

3. приемане на годишния отчет и баланс, за разпределение на печалбата; 

4. избор на управител или управителен съвет измежду съдружниците; 

5. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; 

6. допълнителни вноски; 

7. всички случаи, предвидени в закона. 

(3) Общото събрание се свиква от управителя или управителния съвет най-

малко веднъж годишно до 20 януари или по искане поне на 1/5 от съдружниците. 

(4) Свикването става с писмена покана, получена най-малко 7 дни преди 

определената дата, ако не е предвидено друго в учредителния договор. Решенията 

на общото събрание се вземат с мнозинство на дяловете на съдружниците. Те могат 

да се вземат и неприсъствено при заявено писмено съгласие на всички съдружници. 

 

Чл.123(1) Адвокатското дружество се управлява от Управител или 

Управителен съвет, който се състои от членове на дружеството, избрани измежду 

съдружниците за срок от 3 години. 
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(2) Управителят или двама от членовете на Управителния съвет 

осъществяват оперативното управление на дружеството. 

(3) Управителят представлява адвокатското дружество, включително и при 

сключването на договори за правна помощ с клиенти. 

(4) Управителят или членовете на Управителния съвет имат право на 

възнаграждение, което се определя при разпределението на печалбата на 

дружеството. 

(5) Ако в дружествения договор не е предвидено друго, Управителят или 

Управителният съвет определят съдружника, на когото се възлага изпълнението по 

сключените договори за правна помощ, съобразно квалификацията и опита, 

натовареността и възможностите на съдружника. За възлагането Управителят или 

Управителният съвет искат мнението му. 

(6) Решенията на Общото събрание на дружеството или действията на 

Управителя или на Управителния съвет могат да се обжалват или оспорват от всеки 

съдружник в 7-дневен срок от вземането им пред адвокатския съвет. 

 

Чл.124(1) За защита и представителство пред съда, органите на досъдебното 

производство, административните органи и служби, физическите и юридическите 

лица клиентът упълномощава дружеството, ако в дружествения договор не е 

предвидено друго. Управителят на дружеството преупълномощава един или 

няколко съдружници. 

(2) Клиентът има право да избира и да упълномощава адвокат или адвокат от 

Европейския съюз за процесуално представителство независимо от това, че 

договорът е сключен с адвокатското дружество. 

 

Чл.125(1) Всеки съдружник отговаря лично за вредите, причинени на 

клиента. Дружеството отговаря солидарно със съдружника до размера на 

направените вноски. 

(2) Дружеството сключва застраховка за професионална отговорност на 

своите членове. 

 

Чл.126(1) Ако в дружествения договор не е предвидено друго, адвокатското 

дружество се прекратява: 

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство на дяловете; 

2. по решение на Адвокатския съвет при системно нарушение на закона, 

както и на Етичния кодекс на адвоката, от дружеството или негови членове. 

3. при отписване на адвокат, регистрирал еднолично адвокатско дружество. 

(2) При прекратяване на дружеството висящите дела и преписки се 

разпределят между съдружниците, за което клиентите се уведомяват незабавно. В 

случаите на прекратяване на еднолично адвокатско дружество по ал.1, т.3, ако за 
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адвоката съществуват пречки да упражнява адвокатска дейност, висящите дела и 

преписките на прекратеното адвокатско дружество се предават по опис в 

адвокатската колегия, вписала дружеството, която уведомява незабавно клиентите 

на едноличното адвокатско дружество. 

(3) Прекратяването на едноличното адвокатско дружество се извършва с 

решение на Адвокатския съвет на колегията, в която е вписано дружеството, което е 

и основание за постановяване на съдебно решение за прекратяване. 

 

Чл.127(1) В решението на Адвокатския съвет и на съда за прекратяване на 

дружеството, се открива производство по ликвидация и се вписва ликвидатор. 

 (2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от 

него лице. 

(3) Ако не е определен ликвидатор по ал.2, той се определя от окръжния съд 

по седалището на адвокатското дружество. 

(4) Ликвидаторът се вписва в регистъра на окръжния съд. Той довършва 

текущите дела, събира вземанията, осребрява имуществото и удовлетворява 

кредиторите. 

(5) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се 

разпределя между съдружниците. 

(6) След удовлетворяване на кредиторите и разпределяне на останалото 

имущество, дружеството се заличава от регистъра по искане на ликвидатора. 

(7) Решението за заличаване от регистъра се обнародва в „Държавен вестник“ 

и се отбелязва в регистъра на съответния съвет на адвокатската колегия и в Единния 

регистър на адвокатските дружества. 

 

 

Раздел IV 

Договори между адвокати и адвокатски дружества 

 

Чл.128. Адвокати, адвокатски дружества, чуждестранни адвокати, адвокати 

от Европейския съюз и групи адвокати от Европейския съюз, както трайно 

установени, така и временно извършващи адвокатска дейност при условията на 

чл.93 и чл.96 на територията на Република България, могат да сключват помежду си 

договор за сътрудничество. С договора се уговаря извършването на определена 

правна работа или се поема съвместно работа по определени дела. 

 

 Чл.129(1) Адвокати, адвокатски дружества, чуждестранни адвокати, 

адвокати от Европейския съюз и групи адвокати от Европейския съюз, трайно 

установени на територията на Република България или временно извършващи 

адвокатска дейност при условията на чл.93 и чл.96, могат да сключват помежду си 
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писмен срочен или безсрочен договор за постоянна работа срещу определено 

възнаграждение. Ако в договора не е уговорено друго, възнаграждението се дължи 

ежемесечно. 

(2) В случаите, когато договорът предвижда и явяване пред съд, 

упълномощаването се извършва от адвоката, адвоката от Европейския съюз или 

адвокатското дружество, сключили договора. В този случай възложителят извършва 

преупълномощаване със съгласието на клиента. 

(3) За договора по ал.1 намират приложение разпоредбите на договора за 

поръчка. 

(4) Във всички случаи договорът по ал.1 се прекратява с едномесечно 

писмено предизвестие, освен ако в договора е уговорено друго. 

 

 

Раздел V 

Клон 

 

Чл.130(1) Един или повече адвокати от Европейския съюз могат да 

извършват адвокатска дейност на територията на Република България в клон на 

група от Европейския съюз. 

(2) В клона по ал.1 могат да участват самостоятелно или съвместно с адвокат 

от Европейския съюз и други адвокати. 

(3) Регистрацията и дейността на клона по ал.1 се извършват по реда на 

чл.104. Заедно със заявлението и учредителния договор или учредителния акт по 

чл.109-110 в съответния Адвокатски съвет се представят: 

1. документ от орган на Адвокатурата по седалището на групата в държавата 

членка по произход, в който се потвърждава нейното съществуване, както и 

наименованието, седалището, адресът на управление и формата на сдружаване; 

2. документ, издаден от групата, с който се упълномощават определени 

адвокати или адвокати от Европейския съюз да учредят клон в Република България. 

(4) Наименованието на клона съдържа името на групата от Европейския 

съюз, както и думата "клон", правния статут на групата в държавата членка по 

произход и поне едно от имената на съдружниците в клона, които упражняват 

адвокатска професия на територията на Република България. 

(5) Освен в случаите по чл.126, ал.1, клонът се прекратява и когато е съставен 

от един адвокат, ако той бъде лишен от право да упражнява адвокатска професия, 

както и при отписването му като от Европейския съюз от Единния регистър на 

чуждестранните адвокати. 

 

 

Глава трета 
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ОТПИСВАНЕ И ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕТО НА 

АДВОКАТСКА ПРОФЕСИЯ 

 

Чл.131(1) Адвокатът се отписва от адвокатската колегия, а трайно 

установеният чуждестранен адвокат и адвокатът от Европейския съюз се отписва от 

Единния регистър на чуждестранните адвокати и от Регистъра на чуждестранните 

адвокати към съответната адвокатска колегия: 

а) по негова молба; 

б) при наличие или настъпване на обстоятелство, което съставлява пречка по 

смисъла на чл.13, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 7, 8; 

в) при липса на  условието по чл.12, ал.1, т.4; 

г) при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл.194, 

ал.1, т.4;  

д) при поставяне под запрещение; 

е) при смърт. 

(2) Отписването става с решение на Адвокатския съвет след събиране на 

доказателства и при необходимост, след изслушване на адвоката или адвоката от 

Европейския съюз. Към датата на вземане на решение и за отписване, адвокатът 

следва да е заплатил всички дължими до момента месечни вноски за членски вонс. 

 (3) Решението за отписване по ал.1, т.2 - 5 подлежи на обжалване по реда на 

чл.15. 

Чл.132(1) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз временно 

преустановява упражняването на адвокатската професия, когато: 

а) бъде избран на длъжност, която е несъвместима с упражняването на 

адвокатската професия;  

б) поради болест; 

в) в случаите на чл.12, ал.5 – до изпълнение на задължението по чл.12, ал.4 

т.1 и т.2;  

г) в случаите на чл.163, ал.3 – до внасяне на дължимия членски внос; 

д) друга основателна причина, за която адвокатът представя доказателства.  

(2) При временно преустановяване упражняването на адвокатската професия 

адвокатът или адвокатът от Европейския съюз продължава да заплаща вноските към 

адвокатския съвет и Висшия адвокатски съвет, освен в случай на преустановяване 

поради болест. 

(3) Временното преустановяване упражняването на адвокатска професия, 

както и възобновяването ѝ се вписват в регистрите на адвокатската колегия, както и 

в Единния регистър на адвокатите, съответно в Единния регистър на 

чуждестранните адвокати въз основа на решение на Адвокатския съвет, взето по 

заявление на адвоката или на адвоката от Европейския съюз.  
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(4) В случаите на чл.132, ал.1, „а“, „в“ и „г“, временно преустановяване 

упражняването на адвокатска професия, може да се извърши  служебно, без 

подадено заявление от адвоката. В този случай, Адвокатският съвет взема решение 

след събиране на доказателства и при необходимост, след изслушване на адвоката, 

трайно установеният чуждестранен адвокат или адвоката от Европейския съюз. 

(5) Решението за временно преустановяване или мълчаливият отказ на 

съответния Адвокатски съвет по подадено заявление за обстоятелствата по ал.3, 

подлежи на обжалване по реда на чл.15. 

 

Чл.133(1) При отпадане на основанията за временно преустановяване на 

адвокатска дейност, адвокатът подава заявление до Адвокатския съвет за 

възобновяване на адвокатската си дейност.  

(2) Адвокатският съвет се произнася с решение след събиране на 

доказателства и при необходимост, след изслушване на адвоката, чуждестранния 

адвокат или адвоката от Европейския съюз. 

 

Чл.134(1) Във всички случаи по чл.131 и чл.132, адвокатът (или неговите 

наследници, в случай на смърт) представя на Адвокатския съвет, заявление, в което 

посочва висящите, към настъпване на основанията за отписване или временно 

преустановяване на адвокатска дейност, дела и преписки и начина, по който е 

осигурил изпълнението на задълженията си тях.   

(2) В случаите на отписване на адвоката поради смърт или поставяне под 

запрещение, висящите дела и преписки се предават по опис в адвокатската колегия, 

вписала дружеството, която уведомяват незабавно клиентите. В адвокатската 

колегия могат да бъдат предадени и архивни преписки и дела на отписания адвокат, 

в случай, че те не могат да се съхраняват от адвоката или наследниците на 

починалия адвокат. 

(3) Отписването на адвокат, временното преустановяване на адвокатска 

дейност и възобновяването ѝ, се вписват в Единния регистър на адвокатите/ 

младшите адвокати в България, съответно в Единния регистър на чуждестранните 

адвокати въз основа на заявление на адвоката или на адвоката от Европейския съюз 

 

 

Глава четвърта 

Е-АДВОКАТУРА 

 

Раздел I 

Единен регистър на адвокатите  България 

 



 
 
  
 
 
 
    
 

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“ 

 

 

 

Чл.135(1) Единният регистър на адвокатите в България (ЕРАБ) представлява 

база данни, съставена от:  

1. Регистър на адвокатите в България; 

2. Регистър на младшите адвокати в България; 

3. Регистър на адвокатските съдружия в България; 

4. Регистър на адвокатските дружества в България; 

5. Регистър на чуждестранните адвокати; 

6. Регистър на адвокатските сътрудници. 

(2) ЕРАБ е публичен и представлява достоверен, автентичен източник на 

данни, за които е налице нормативно основание и нормативно определен ред за 

вписване, промяна, заличаване на вписани обстоятелства и прекратяване. 

 

 Чл.136(1) Всеки един от регистрите представлява единна електронна база 

данни, съдържаща електронни образи на документите, въз основа на които е 

извършено вписване, както и информация в текстови формат. 

Всички регистри формират единните адвокатски регистри като електронна, 

централизирана база данни. 

(2) Регистрите като единна структурирана електронна база данни се 

съхраняват от Висшия адвокатски съвет по начин, който да гарантира сигурността, 

целостта и устойчивостта на обработваната в електронната база данни информация, 

и достоверността на съдържащата се в тях информация при спазване на 

минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. 

 

Чл.137(1) Регистрите по чл.135, ал.1, т.1 – 6 се водят от адвокатските съвети 

и се съхраняват от Висшия адвокатски съвет.  

(2) Правилата за водене, съхраняване и достъп до Единния адвокатски 

регистър се определят с наредба, приета от Съюза на адвокатските колегии. 

 

 

Глава пета 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДВОКАТИТЕ  
 

 

Раздел I  

Общи права и задължения 

 

 Чл.138(1) При упражняване на адвокатската професия, адвокатите ползват 

всички права, предвидени в Кодекса на труда, които следва да бъдат съобразявани, 

уважавани и спазвани и от останалите участници във взаимоотношенията, в които 

участва адвокат.  
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 (2) Адвокатите се самоосигуряват по реда на Закона за задължителното 

здравно осигуряване и Кодекса за социалното осигуряване. 

 (3) Адвокатската дейност подлежи на данъчно облагане, като размерът на 

годишния данък върху дейността се определя по реда на данъчното 

законодателство. 

 (4) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен ежемесечно да 

заплаща дължимите вноски към адвокатския съвет по ред, определен в този закон. 

 (5) Адвокат или адвокат от Европейския съюз, който е вписан в Националния 

регистър за правна помощ, когато е определен за това, е длъжен да осъществява 

правна помощ по реда на Закона за правната помощ, като полага същата грижа, 

както ако е бил упълномощен от клиента. 

 

Чл.139(1) При упражняване на адвокатската професия и адвокатската 

дейност, адвокатът или сдружаванията на адвокати се ползват от независимост на 

професионалните си преценки и действия, която е основана единствено и само на 

обективните факти на поетата работа или на текущи обстоятелства и фактори, 

обуславящи постигането на възможно най-подходящия, добър или щадящ резултат 

по поетите случаи. 

(2) При упражняване на адвокатската професия и адвокатската дейност, 

адвокатите са длъжни да спазват общоприетите норми за добросъвестност, както и 

установените професионални правила за етично поведение спрямо останалите 

участници във взаимоотношенията, в които адвокатите участват професионално. 

 

Чл.140(1) Адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна 

техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на 

преглеждане, копиране, проверка и изземване. 

(2) Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, 

по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на 

преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като 

доказателство. Същото се отнася и до електронните и други съобщения между 

адвокат и клиент. 

(3) Разговорите между адвокат и негов клиент не могат да се подслушват и 

записват. Евентуално направените записи не могат да се използват като 

доказателствени средства и подлежат на незабавно унищожаване. 

(4) Адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално качество относно: 

разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с 

друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с 

осъществяваната защита и съдействие. 

(5) Алинеи 1 - 4 се прилагат и по отношение на адвокатите от Европейския 

съюз, младшите адвокати и адвокатските сътрудници. 
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Чл.141. Адвокатите по чл.75, ал.4, упражняващи адвокатска дейност в 

Република България, се регистрират и поддържат профил в Единния портал за 

електронно правосъдие по чл.360в от Закона за съдебната власт и в информационна 

система за сигурно електронно връчване по чл.20, т.1, буква "а" от Закона за 

електронното управление. 

 

 

Раздел II 

Права и задължения във взаимоотношенията между адвокат и клиент 

 

Чл.142(1) Взаимоотношенията между адвоката и неговия клиент следва да се 

основават на взаимно доверие, уважение и зачитане правата и достойнството на 

всеки от двамата участника. Същото се отнася и до взаимоотношенията между 

клиент с адвокатски сътрудник, адвокатска кантора или участващи лица в 

съответното обслужващо клиента сдружаване на адвокати. 

(2) Адвокатът или трайно установеният адвокат от Европейския съюз 

предоставя на клиентите си компетентна, своевременна и качествена юридическа 

услуга, като не злоупотребява с доверието и нуждата им, а клиентите са длъжни да 

зачитат достойнството, авторитета и правата на адвоката или на адвоката от 

Европейския съюз. 

 

Чл.143(1) При осъществяване на адвокатската си дейност адвокатът или 

трайно установеният адвокат от Европейския съюз следва да: 

1. Дава, при поискване от клиент, становище относно възможния изход на 

даден спор или на друга работа от обхвата на изключителната адвокатска дейност; 

2. Съгласува с клиента възможните подходи за защитата му и обсъжда 

дадените от него инструкции относно тяхната законосъобразност, ефективност и 

изпълнимост; 

3. Изпълнява задълженията си на адвокат своевременно, компетентно, 

добросъвестно, като полага необходимото усърдие при изпълнение на работата и 

използва предвидените в закона способи и средства за защита правата и законните 

интереси на клиента си; 

4. Следи развитието на делото и информира клиента си за хода му, както и за 

евентуалните резултати, при всеки договорен етап от поетата защита или 

процесуалното представителство; 

5. Предоставя на клиента професионалното си становище за оптимална, 

ефективна или щадяща защита по съответния казус или работа, като се стреми по 

възможност към получаване на информираното съгласие на клиента или към 

постигане на консенсус по съвместната защита или работа; 
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6. Работи в рамките на упълномощаването и да не извършва изявления или 

действия от свое име за сметка на клиента си, ако няма изрично упълномощаване за 

това, освен ако такива действия са обусловени от неотложни обстоятелства и 

неизвършването им би увредило сериозно правата и интереса на клиента; 

(2) Адвокатът или трайно установеният адвокат от Европейския съюз е 

длъжен: 

1. Да упражнява съвестно своята професия, като чрез своето поведение при 

нейното упражняване и извън нея да бъде достоен за необходимите за професията 

доверие и уважение; 

2. Да се ръководи от върховенството на закона, като защитава правата и 

законните интереси на клиента си по най-добрия начин; 

3.  Да спазва правилата за етично поведение, регламентирани с Етичния 

кодекс на адвоката; 

4. Да информира точно своя клиент за неговите права и задължения; 

5. Да бъде безкористен и независим при изпълнение на професионалните си 

задължения, да не допуска въздействие и влияние при осъществяване на дейността 

си както от неговите лични интереси, така и от трети лица и техните интереси;  
6. Да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето, да съблюдава 

принципа на свобода на защитата при конфиденциалност и опазване на 

професионалната тайна относно информацията и данните, свързани с личността, 

семейството, работата и живота на клиента, станали му известни по време на 

изпълнение на служебните му задължения; 

7. Да уведомява клиента си, когато са налице условия за конфликт на 

интереси при договаряната защита и да отказва осъществяването на защитата или 

работата, когато конфликтът е от естество, което би попречило за постигане на 

целения от клиента резултат; 

8. Да съхранява паричните средства на своите клиенти или служебни 

парични средства отделно от личните си, като за целта може да разкрива както 

адвокатска, така и други доверителни банкови сметки с нарочно определено 

предназначение, а условията за разкриване на средствата се уреждат с договор 

между банката и адвоката; 

10. Да пази до 5 години от приключване на делото предадените му от клиента 

оригинали, получените по друг ред документи и съдебните книжа, свързани с него. 

След изтичане на този срок, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз връщат 

оригиналите на клиента, а останалите документи по делото се описват, описът се 

прилага към архив, а документите се унищожават. 

 

Чл.144(1) Адвокат, трайно установен чуждестранен адвокат или адвокат от 

Европейския съюз не може: 

1. Да привлича клиенти чрез използването на посредници; 
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2. Да поема работа, за изпълнението на която знае или е бил длъжен да знае, 

че не притежава необходимите знания и подготовка; 

3. Да бъде повереник или защитник на страна по дело, по което е бил съдия, 

съдебен заседател, прокурор, следовател или е съпруг, роднина по права линия без 

ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета 

степен на съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател по делото; 

4. Да представлява или защитава едновременно и двете страни по делото, 

както и да приема едно и също дело от едната и от другата страна последователно, 

освен когато страните нямат противоречиви интереси и са дали своето съгласие. 

Той не може да представлява или да защитава една от страните и тогава, когато по 

същото дело е давал съвети на другата страна; 

5. Лично, чрез подставено лице или със скрит пълномощник да сключва 

каквито и да е сделки със своя доверител относно предмета на делото; 

6. Да разкрива, като свидетел обстоятелства, които са му били поверени в 

качеството му на адвокат от негов клиент или от друг адвокат относно клиент. 

(2) Съдружниците адвокати, адвокатите от една и съща кантора и адвокати от 

Европейския съюз не могат да представляват или да защитават и двете страни. По 

наказателни дела те не могат да защитават подсъдими с противоречиви интереси. 

(3) Процесуално или друго представителство или предоставяне на правни 

съвети на свързани лица може да се осъществява само след предварителното 

уведомяване и съгласие на лицата. 

(4) Когато защитава интересите на юридическо лице, адвокатът или 

адвокатът от Европейския съюз е длъжен да не допуска те да бъдат накърнени от 

противоположни интереси на акционер, съдружник, управител, директор или друг, 

свързан с юридическото лице субект на правото. 

 

Чл.145(1) Във взаимодействията си с клиенти, адвокатът, чуждестранният 

адвокат или адвокатът от Европейския съюз има право: 

1. На неприкосновеност на книжата, поверени им от клиента по повод на 

договорената между тях защита или работа, както и на доверителната му връзка с 

клиента; 

 2. Да изисква от органите на досъдебното производство да не използват като 

доказателства документи, събрани при извършване на обиск или претърсване на 

жилището или кантората на адвоката, които са свързани с адвокатската тайна 

спрямо клиентите му, освен ако при претърсването и изземването не бъде 

представен нарочен документ от съответния орган, удостоверяващ, че иззетите 

документи касаят лице, за което е образувана прокурорска преписка, е обвиняемо 

или подсъдимо, и в претърсването и изземването участват като поемни лица 

адвокати, които са членове на адвокатския съвет към колегията, в която адвокатът е 

вписан и посочени от същия орган лица. 
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3. Да не поема всяка защита и да може да отказва поемане на защита в 

определени случаи, без да обосновава причината за отказа си, включително и при 

наличие на конфликт на интереси; 

4. Да се отказва от поетата защита или работа, когато с действията или 

поведението си клиентът създава пречки за осъществяване на ефективна защита; 

5. Да се отказва от поетата защита или работа, когато с действията или 

поведението си клиентът го обижда, унижава, заплашва – физически или 

психически, или го принуждава да извършва някакви действия или да бездейства 

против убежденията, преценката и съвестта си, като му оказва физически и/или 

психически тормоз, или някакъв вид материално въздействие; 

6. Да се отказва от поетата защита или работа, когато клиентът упълномощи 

други лица или адвокати за осъществяване на същата защита или работа, без да го 

предупреди или без да извърши необходимото за координиране между адвоката и 

допълнително ангажираните лица или други адвокати, особено когато адвокатът не 

е съгласен с действията и защитната стратегия на тези лица. 

(2) В случай на неуспех на възложената от клиент работа, адвокатът или 

адвокатът от Европейския съюз не носи отговорност ако:  

1. Е положил необходимите усилия според професионалната си 

компетентност за постигане на позитивен резултат в рамките на договорената с 

клиента защита или работа; 

2. Клиентът не му е предоставил необходимото съдействие и е бездействал 

по отправени към него искания на адвоката да обезпечи защитата с писмени или 

гласни доказателства, или по отправени към него предупреждения за 

несъстоятелност на инструкциите или исканията му, или ако клиентът е предприел 

и реализирал едностранни действия, извън набелязаната защитна стратегия, особено 

ако за тези действия клиентът не е уведомил адвоката, или е ангажирал за защитата 

си по същия казус и други адвокати, които са действали самостоятелно и извън 

набелязаната защитна стратегия и това е причинило противоречия и 

несистематичност на защитата, особено ако клиентът преди това не е оттеглил 

пълномощията на първоначално защитаващия го адвокат, или при създаване на 

други подобни пречки от страна на клиента във взаимодействието му с адвоката при 

изпълнение на договорената адвокатска дейност; 

3. Е приел да осъществява защита на клиент по случай, по който преди това 

защитата е била осъществявана неуспешно от друг адвокат и клиентът е приел 

възможните последици от по-нататъшното водене на спора, след като същите са му 

били разяснени от встъпващия в случая адвокат; 

4. Е налице внезапно възникнала невъзможност, смърт или случаи на 

форсмажор, обусловили обективни пречки пред осъществяване на поетата от 

адвоката работа. 
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(3) Адвокатът, чуждестранният адвокат или адвокатът от Европейския съюз 

се освобождава от отговорност и в случаите, когато служебно придобити за клиент 

информация, данни и доказателства са от такова значение, че неоповестяването им 

съставлява противоправно деяние, прикриващо престъпление против личността, 

против собствеността, против държавата и правосъдната система или препятства 

разкриването на деяние, причинило смърт, тежка телесна повреда на лице, 

злоупотреби и имуществени вреди в особено големи размери.  

 

Чл.146(1) Защитникът не може да се откаже от поетата защита, освен ако 

стане невъзможно да изпълнява задълженията си по независещи от него причини. В 

последния случай защитникът е длъжен да уведоми подзащитния си, за да може той 

да организира защитата си. 

(2) Повереникът може да се откаже от поетата защита в случаите на чл.145, 

ал.1, т.4-6 и поради други уважителни причини, като уведоми за това доверителя си. 

(3) При условията на ал.2 повереникът не дължи връщане на полученото 

възнаграждение. 

(4) Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи 

със спогодба, помирение или споразумение между страните, внесеното 

възнаграждение не се връща. 

 

Чл.147. При виновно неизпълнение на задълженията по този закон, 

нарушение на Етичния кодекс на адвоката или на наредбите, издадени от Висшия 

адвокатски съвет, установено по надлежния ред, адвокатът или адвокатът от 

Европейския съюз отговаря за причинените на клиента вреди. 

 

 

Раздел III 

Права и задължения при взаимоотношенията на адвоката с органите на съда и 

други органи и служби 

 

Чл.148(1) Отношенията между магистрати и адвокати, органи на 

досъдебното производство, както и между членове на административни органи и 

адвокати,  в рамките на упражняване на професионалната им дейност, се основават 

на колегиално зачитане на професионалния авторитет, личното достойнство, 

коректност и взаимно уважение. 

(2) Съдебната администрация, както и администрациите на органите на 

досъдебното производство и на административните органи, дължат на адвокатите 

уважение, зачитане на достойнството и правата им, и са длъжни да им оказват 

пълно съдействие при упражняваната от тях адвокатска дейност и при 

осъществяване на професионалните им задължения. 
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(3) За осъществяване на дължимото поведение по ал.2 е необходимо: 

1. Ръководителите на: съдилищата, прокуратурите, административните 

органи и следствените органи в страната да осигурят подходящи обособени 

служебни помещения в сградите на ръководените от тях ведомства и органи, в 

които адвокатите да могат: 

а) да се срещат, остават насаме и разговарят с клиентите си с оглед 

реализация на правото на същите на доверителна връзка с техния защитник, както и 

на правото им ефективна защита; 

б) да получават нужната съдебна документация или преписки, с които да 

могат да се запознават на място, колкото време е необходимо за тази цел; 

в) да изискват и получават копия от документите и съдебните книжа, 

съдържащи се в делата или преписките, по които съответния адвокат е 

упълномощен; 

г) да си водят записки по материалите в съответните дела или преписки, по 

които са упълномощени. 

2. Служителите от „Охрана на съдебната власт“ да пропускат адвокатите, 

когато същите се легитимират пред тях с адвокатската си карта, без да извършват 

преглед и претърсване на багажа им, когато на входа на съответната сграда не е 

инсталиран контролен скенер за багаж. 

3. Адвокатите да уведомяват предварително изрично председателите 

съдилищата или на съдебните състави, на които са разпределени за разглеждане 

техни дела, за периода, в който ще ползват годишен отпуск или за възникнала 

временна неработоспособност, в който период няма да изпълняват 

професионалните си задължения. За да не се удължават процесуалните срокове на 

производствата, адвокатите следва да ползват годишните си отпуски по време на 

съдебните ваканции, регламентирани в чл.329, ал.1 от Закон за съдебната власт. По 

изключение, призовавания за заседания могат да се извършват само по делата, 

посочени в чл.329, ал.3 от Закон за съдебната власт. 

4. Съдебните състави да зачитат правото на адвокатите на отпуск, за 

ползването на който са били уведомени съобразно т.3 и да не разпореждат в това 

време връчвания на съдебни книжа и призовки на адвокатите в отпуск и/или на 

техните клиенти, включително и по реда на чл.38, ал.2 от Гражданския процесуален 

кодекс. 

5. В случай, че адвокат е заявил електронен обмен на съдебни книжа или 

документи и/или електронно известяване, при изпращане на книжа и доказателства 

по дела, по които адвокатът е упълномощен, съответният служител от 

администрацията на съда, на административния орган или на органа на досъдебното 

производство е длъжен, при получаване на електронните документи, да изпрати 

обратно на електронния адрес на подателя, данни за деловодната идентификация, 
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под която получените документи и книжа са заведени в деловодната система на 

получателя. 

 

Чл.149(1) При обявена епидемиологична или друга форсмажорна обстановка 

в страната, изискваща специален режим на организация на достъпа до и в 

обществените сгради, ръководителите на органите в съдебната система и на 

административните органи са длъжни да осигурят на адвокатите облекчен достъп 

до и в сградите, службите и служебните помещения на ръководените от тях органи, 

отделно от местата за достъп на граждани в тях. 

(2) Не се допуска адвокатите да бъдат поставяни в по-неблагоприятни или в 

особено неблагоприятни условия в сравнение с тези на магистратите, при които да 

са принуждавани да изпълняват текущите си професионални задължения. 

Организация на достъпа до и в сградите, при която адвокати изчакват на уличното 

платно, на тротоари или върху друга улична инфраструктура при всякакви 

атмосферни условия, за да влязат в съдебна сграда или в сграда на административен 

орган, където да изпълнят професионалните си задължения, се счита за 

недопустимо нарушаване на условията на труд и на личните права на адвокатите. 

 

Чл.150(1) Съдебните и административни органи, както и органите на 

досъдебното производство са длъжни да осигуряват на адвокатите право на 

свободен достъп до документация и справки по дела, да им предоставят 

възможността да се снабдяват с необходимите за защитата на клиентите им копия 

от книжа. 

(2) За осигуряване на достъпа по ал.1 е достатъчно удостоверяване от страна 

на лицето качеството му на адвокат чрез представяне на адвокатска карта.  

 

Чл.151(1) Адвокат, чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз 

има право да се среща насаме с клиента си, включително когато същият е задържан 

под стража или лишен от свобода. 

(2) По време на срещите адвокатът по ал.1 има право да предава и получава 

писмени материали във връзка с делото, съдържанието на които не подлежи на 

проверка. 

(3) Разговорите по време на срещите не могат да бъдат подслушвани или 

записвани, но срещите могат да бъдат наблюдавани. 

(4) При свижданията, вписаните в регистрите на българската Адвокатура 

адвокати се легитимират само с адвокатска карта, а адвокатите от Европейския съюз 

– с адвокатска карта или удостоверение. 

 

Чл.152(1) При осъществяване на текущата си адвокатската дейност, 

адвокатът, чуждестранният адвокат и адвокатът от Европейския съюз има право и: 
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1. Да заверява преписи от документи, които са му предоставени във връзка 

или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент. Пред съда 

и органите на досъдебното производство, както и пред всички други органи те имат 

силата на официално заверени документи. 

2.  Да събира чрез копиране, сканиране или друг начин на записване на данни 

от официални регистри и обработва лични данни на своя клиент и на други 

свързани със случая лица, без съгласие на лицето, за което се отнасят данните, 

доколкото това е нужно за изпълнението на възложената му работа и е в 

съответствие със закона; 

3. Да му се осигурява достъп до Национална база данни „Население“, 

откъдето при нужда да извършва справки. Достъпът се осигурява чрез предоставяне 

на индивидуални кодове на всеки практикуващ адвокат, заявил искане по 

предвидения в закона ред; 

4. Да му се осигурява достъп до търговските регистри и регистрите на 

юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията; 

5. Да придружава клиента си при извършване спрямо него и спрямо 

представлявани от него/свързани с него малолетни, непълнолетни лица или лица с 

увреждания, нуждаещи се от поставяне или поставени под частично или пълно 

запрещение, на всякакви действия или процедури от административни органи и 

публични служби, от които да иска получаването на заверени преписи от 

съставените от съответния орган, служба или длъжностно лице в рамките на 

действията и процедурите служебни документи;  

6. Да изисква и борави с лични данни на клиентите си, които да използва 

единствено за нуждите на съответните производства или действия, чието 

изпълнение му е възложено от клиента, при стриктно спазване на Закона за защита 

на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/ЕО; 

7. Да извършва други незабранени от закона и етичните правила дейности, 

свързани с упражняваната адвокатска професия и възложената му работа, както и да 

иска предоставяне на позволени от закон данни, сведения или документи. 

(2) При осъществяване на правомощията по ал.1, адвокатът или трайно 

установеният адвокат от Европейския съюз се ръководи единствено от закона и 

интереса на клиента си и на свързаните с него лица в риск, на което не могат да 

бъдат противопоставяни никакви вътрешноведомствени актове, кореспонденция, 

разпореждания или правила. 

  

Чл.153(1) В случай на нарушение от страна на магистрат на разпоредбите на 

този закон, с което са били засегнати достойнството, професионалния авторитет или 
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защитени от този закон права на адвокат, трайно установен адвокат или адвокат от 

Европейския съюз, засегнатият адвокат може да сезира етичната комисия към 

съответния орган на съдебната власт или да подаде жалба или сигнал до 

Инспектората на Висшия съдебен съвет с искане за проверка и мерки за 

преустановяване на нарушението. 

(2) В случай на нарушение от страна на служител на орган на досъдебното 

производство или на административен орган, засегнатият адвокат може да сезира 

ръководителя на съответния орган с оплакване против нарушението и искане за 

проверка и санкциониране на нарушителя. 

(3) Извън предвиденото по ал.1 и ал.2, засегнатият адвокат има право да 

търси по съответния съдебен ред защита срещу нарушението и/или обезщетение за 

причинените  му от нарушението вреди. 

 

 

Раздел IV 

Права и задължения при взаимоотношенията между адвокат и насрещна 

страна 
 

Чл.154(1) Взаимоотношенията между адвокат, трайно установен 

чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз с насрещна страна по спор 

следва да се основават на принципа на уважение, толерантност и зачитане правата и 

интереса на насрещната страна-опонент, включително и на правото тя да ги 

отстоява в спора. 

(2) Действията на адвоката по ал.1 следва да бъдат съобразени с правилата на 

етичното поведение и да не са насочени към личността на насрещната страна, към 

накърняване на нейното достойнство или авторитет. 

(3) Адвокат по ал.1 няма право по какъвто и да било начин да препятства 

достъпа на насрещната страна до доказателства, да унищожава, променя или 

подправя документи и доказателства по делото, с което да се домогва да постигне за 

себе си и за своя клиент благоприятни последици или благоприятен изход от 

делото. 

(4) Адвокат по ал.1 няма право да контактува с насрещната страна, без за 

това да уведоми упълномощения от нея адвокат, особено при ясно изразено 

нежелание на насрещната страна за осъществяване на контакта. Ако в рамките на 

такъв контакт адвокат по ал.1 е упражнил принуда или е отправил заплаха с цел 

насрещната страна да се откаже от защитата на интереса или правото си, действията 

на адвоката следва да бъдат разглеждани, като обект на дисциплинарно 

преследване. 

 (5) Санкциите по ал.4 се прилагат и в случай, че насрещната страна или неин 

представител извърши действия, с които злонамерено и незаконосъобразно 



 
 
  
 
 
 
    
 

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“ 

 

 

 

препятства достъпа на клиента на адвокат по ал.1 до доказателства от значение за 

изхода на делото, отправя заплахи, обиди или упражнява принуда лично или чрез 

трети лица с цел клиентът на адвоката по ал.1 да се откаже от защитата на интереса 

или правото си. 

 

Чл.155. Ако клиент има интерес от преговори по предмета на висящ спор 

или сделка с насрещната страна, следва да уведоми предварително упълномощения 

от него адвокат за намерението си да контактува пряко или непряко с насрещната 

страна по спора, сделката или спогодбата и да осигури на своя адвокат присъствие 

или да поиска предварително да бъде консултиран от него за поведението си по 

време на контакта. 

 

 

Раздел V 

Права и задължения при взаимоотношенията между адвокати 
 

Чл.156(1) При упражняване на адвокатската дейност, взаимоотношенията 

между адвокати следва да са строго професионални, етични и колегиални, при 

което всеки адвокат: 

1. се отнася към своите колеги – адвокати с уважение, зачитане на 

достойнството и правата им; 

 2. с всички свои действия отстоява авторитета на професията и се въздържа 

от поведение, което вреди на своята и репутацията на адвокатската професия; 

3. спазва принципа на колегиалност, който включва отношение на доверие, 

взаимно уважение и сътрудничество между адвокатите в интерес на клиентите, на 

работата и на адвокатската професия в нейната съвкупност, специфика и 

многообразие.  

4. се стреми да не насърчава клиенти да водят дела срещу други адвокати, с 

които клиентите са имали предходни взаимоотношения, както и да не дава 

негативна оценка за работата на друг свой колега – адвокат пред клиент, пред съда 

или пред други органи, служби или длъжностни лица; 

5. може да подпомага свой колега – адвокат във висящо производство или 

поета работа, когато същият е обективно възпрепятстван да изпълнява временно 

или трайно професионалните си задължения, което се постига чрез 

преупълномощаване от упълномощения от клиента адвокат.  

(2) Преупълномощаването по ал.1, т.5 може да бъде извършено само със 

съгласието на клиента и може да предвижда: 

а) встъпване на друг адвокат, като временен заместник на упълномощения от 

клиента адвокат; 
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б) встъпване на друг адвокат за съвместно изпълнение на работата от 

упълномощения и от преупълномощения адвокати; 

в) встъпване на адвокат за самостоятелно довършване на започнатата от 

упълномощения адвокат работа.  

(3) При встъпването на подпомагащия или на заместващия адвокат, 

преупълномощаващият адвокат е длъжен да въведе в случая преупълномощения 

колега – адвокат, като му представи или предаде всички относими към работата 

материали, доказателства и книжа и го информира за действията, които са били 

извършени към момента на преупълномощаването в защита на клиента. 

(4) Ако упълномощения от клиента адвокат не разполага с достатъчно време 

или знания и умения за извършване на възложената му юридическа работа, в 

случай, че предприеме преупълномощаване на друг адвокат за извършването ѝ, е 

длъжен да положи необходимата грижа преупълномощеното лице да е с подходяща 

за спецификата на поетата работа професионална подготовка, опит и умения, които 

да предпоставят възможност за пълноценна, ефективна и успешна защита на 

правата и интереса на клиента.  

 

Чл.157. Ако в хода на висящо производство или започната работа, клиентът 

предприеме смяна на адвокат, новият адвокат трябва да се увери, че отношенията на 

клиента с предишния адвокат са уредени, без да носи отговорност за неуредени 

възнаграждения и сметки. Ако новият адвокат не може да се увери, че отношенията 

между клиента и предишния адвокат са уредени, следва да уведоми предишния 

адвокат, че е упълномощен от клиента и предприема по-нататъшни действия по 

случая. 

 

Чл.158. Адвокатът, чуждестранният адвокат или адвокатът от Европейския 

съюза е длъжен: 

1. Да полага нужните професионални усилия, за да не се допуска 

инициирането и провеждането на ненужни или симулативни процеси; 

2. Да не извършва сам и да не допуска извършването на актове на 

дискриминация между колеги и спрямо колеги, включително от други държави; 

3. Да опазва професионална тайна и конфиденциалността на съобщенията по 

отношение на информацията, споделена в хода на работата от друг колега – адвокат. 

 

Чл.159. Всички съобщения между адвокати, независимо дали си сътрудничат 

или не, както и средствата на предаването и съхранението им, са поверителни. 

Изключение от това правило може да се допусне, само когато съобщението се 

отнася до възложен от клиент случай и същият е изразил изрично или 

недвусмислено съгласие съдържанието на съобщението да бъде разкрито.  
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Раздел VI 

Права и задължения при взаимоотношенията на адвоката с органите на 

Адвокатурата 

 

Чл.160(1) Всички адвокати са равнопоставени, независимо дали упражняват 

адвокатската си дейност и адвокатската професия индивидуално, сдружени или като 

членове на органите на Адвокатурата.  

(2) Не се допускат никакви привилегии или по-благоприятно третиране на 

адвокати на основата на признаците в чл.4, ал.1 от Закон за защита от 

дискриминация, както и на основата на териториално или национално членство, 

професионален стаж и опит, или членство в орган на Адвокатурата. 

(3) Нарушенията по ал.1 и ал.2 се считат за нарушения на етичните норми и 

се приравняват на дисциплинарни такива. 

 

Чл.161(1) Всеки адвокат по чл.75, ал.4 има право да бъде избиран  в местните  

и централни органи на Адвокатурата. 

(2) Изключения от правото по ал.1 се допускат, когато: 

а) адвокатът е лишен от адвокатска правоспособност, изтърпява 

дисциплинарно наказание, срещу него се води национално или международно 

разследване за данъчни злоупотреби, нарушения или престъпления, за злоупотреба 

с финансови средства, с лични данни или за кибер престъпления, е обвиняем или 

подсъдим; 

б) е в условия на свързаност на лицата с друг адвокат – член или 

кандидатстващ за член на същия или друг местен или централен орган на 

Адвокатурата,  

в) адвокатът е временно преустановил дейността си. 

(3) Решенията за избор на член или членове на органите  на Адвокатурата, 

могат да бъдат обжалвани от всеки заинтересован адвокат по предвидения в закона 

ред, като обжалването не спира тяхното действие. 

(4) В случай, че изборът на член или членове на органите на Адвокатурата 

бъде отменен по надлежния ред, се произвежда нов избор по предвидения в закона 

ред. 

 

Чл.162(1) Всеки адвокат има право да обжалва действията и актовете на 

органите на Адвокатурата в предвидените в закона случаи  

(2) Всеки адвокат има право да изразява свободно мнението си и да отправя 

критики към членове на органите на Адвокатурата или към дейността на самите 

органи. Упражняването на това право е недопустимо да бъде извършвано чрез 

самоцелни, обидни, унизителни или реваншистки мнения, критики и действия. 
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(3) Всеки адвокат, във взаимоотношенията си с органите на Адвокатурата и с 

техни членове, е длъжен да съобразява поведението си с общоприетите морално-

етични норми и норми на добросъвестност и добронамереност, както и с правилата 

на Етичния кодекс на адвоката, с решенията на органите на Адвокатурата и с 

разпоредбите на този закон. 

 

Чл.163(1) Всеки адвокат, който не е прекратил упражняването на 

адвокатската си дейност, е длъжен да заплаща редовно членския си внос. 

(2) Заплащането на месечните членски вноски по ал.1 се извършва в 

адвокатската колегия по вписването на съответните адвокати. 

(3) При неизпълнение на задълженията по ал.2, дейността на адвоката се 

преустановява временно, съгласно чл.132, ал.1, „г“. 

(4) Размерът на месечната членска вноска се определя от Общото събрание 

на адвокатите от съответната адвокатска колегия по предложение на адвокатските 

съвети. 

(5) Решенията на органа по ал.4 могат да бъдат обжалвани от 

заинтересованите адвокати или техни сдружения, по реда на обжалване на решения 

на Общото събрание на адвокатите от съответната адвокатска колегия, но 

обжалването не спира тяхното действие. 

(6) Ако решение на органа по ал.4, касаещо размера на месечните членски 

вноски, бъде отменено по надлежния ред, размерът на месечния членски внос на 

адвокатите в българската Адвокатура остава такъв, какъвто е бил преди приемането 

на отмененото решение. Това положение се запазва до приемане на друго решение, 

придобило стабилност. 

(7) При вписването му в Единния регистър на адвокатите в България/ 

адвокатска колегия, всеки адвокат е длъжен да заплати встъпителна вноска в 

размер, определен от Общото събрание на адвокатите от съответната адвокатска 

колегия. 

 

  

 

Глава шеста 

УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА 

ПРОФЕСИЯ 

 

 

Раздел I 

Условия на труд на адвокатите 
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 Чл.164(1) Извън адвокатските кантори, адвокатите имат право на нормални 

условия, в които да могат необезпокоявано и свободно да упражняват адвокатската 

професия и адвокатската си дейност.  

(2) Висшият адвокатски съвет съвместно с ръководителите на съдилищата, 

Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи ежегодно изработват 

мерки или актуализират съществуващи такива и предприемат действия с цел да се 

осигурят за адвокатите, упражняващи дейността си в България, подходящи и 

безопасни условия на труд. 

(3) Грижата за осигуряване на подходящи, нормални и безопасни условия на 

труд за практикуващите адвокати включва следните задължителни мерки: 

а) свободен достъп на адвокатите, младшите адвокати и адвокатските 

сътрудници до и в сградите на съдилищата, включително с определяне на служебен 

вход за достъп до съдебните зали, деловодствата, регистратурите, службите 

„Призовки“ и адвокатските стаи; 

б) свободен достъп на адвокати, ангажирани по наказателни дела, до 

приемни и стаи за срещи с лица, на които е наложена мярка за неотклонение 

„задържане под стража“ или изтърпяващи присъда „лишаване от свобода“ в местата 

за изтърпяване на наказания; 

в) осигуряване на обособени помещения в сградите на съдилищата и на 

органите за досъдебно производство, в които адвокатите необезпокоявано и 

самостоятелно да могат да се запознават с материалите, както и да си водят бележки 

по делата и преписките, по които са повереници или защитници; 

г) осигуряване на безпрепятствен и непосредствен достъп на практикуващите 

адвокати до Национална база данни „Население“ и до регистрите на търговските 

дружества и на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по 

вписванията;  

д) осигуряване възможност на адвоката да извършва справки по дела и да се 

снабдява с необходимите за защитата на клиента му копия от книжа, въз основа на 

легитимирането му с адвокатска карта. 

(4) За изпълнение на мерките и осъществяване на задълженията по ал.2 и 

ал.3, Висшият адвокатски съвет и ръководителите на съдилищата, Прокуратурата и 

Министерството на вътрешните работи, до 31 декември на всяка календарна година, 

изработват и подписват годишни програми за следващата календарна година или 

сключват договори със срок не по-дълъг от 2 години, в които подробно разписват, 

както задължителните по този закон, така и други мерки и действия, насочени към 

създаване и поддържане за адвокатите в България на подходящи, нормални и 

безопасни условия на труд. 

(5) При възникване на форсмажор и при обявяване на извънредни положения 

по повод възникнали епидемии, пандемии или други общественозначими събития, 

налагащи ограничаване свободното движение на хора и други ограничителни или 
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специфични организационни мерки в обществените сгради, Висшият адвокатски 

съвет и ръководителите на съдилищата, Прокуратурата и Министерството на 

вътрешните работи изработват и приемат извънредни документи на предвидените в 

ал.4, в които договарят извънредните условия на труд. 

 

Чл.165(1) При нарушаване на условията на труд по чл.148-149, адвокатите по 

чл.92, младшите адвокати или адвокатските сътрудници могат да сезират Висшия 

адвокатски съвет, който е длъжен да възложи проверка и да предприеме мерки за 

преустановяване на нарушението и предотвратяване на други нарушения. 

(2) За извършено нарушаване на условията на труд по чл.148-149 или по 

Кодекса на труда, адвокатът, младшият адвокат или адвокатският сътрудник, както 

и Висшият адвокатски съвет, когато е бил сезиран, може да отправи жалба до 

съответната дирекция „Инспекция по труда“, до Регионална здравна инспекция или 

друг компетентен орган. Сезираният контролен орган е длъжен да извърши 

проверка и ако констатира нарушение на Кодекса на труда или на този закон, да 

наложи принудителна административна мярка на нарушителя, като му определи 

срок за преустановяване на нарушението. Ако нарушението продължи и след 

изтичане на срока за преустановяването му, сезираният контролен орган налага на 

нарушителя съразмерно на нарушението наказание или имуществена санкция.  

(3) Ако нарушителят по ал.2 е физическо лице, наказанието е глоба в размер 

от 200 до 1 000 лева, а ако нарушителят е юридическо лице, се налага имуществена 

санкция в размер от 500 до 2 000 лева. 

(4) При повторно нарушение размерът на глобата е от 500 до 2 000 лева, а на 

имуществената санкция – от 1 000 до 3 000 лева. Ако се установи, че нарушителят 

извършва системни нарушения на условията на труд на адвокати, младши адвокати 

или адвокатски сътрудници, защитени с този закон или от Кодекса на труда, 

размерът на наложената му глоба е от 3 000 до 10 000 лева, а на имуществената 

санкция – от 5000 до 20 000 лева. 

(5) Установяването на нарушенията, санкционирането на нарушителите и 

оспорването на актовете, с които са наложени принудителните административни 

мерки, глобите и имуществените санкции, се извършва по реда на Глава 

деветнадесета от Кодекса на труда. 

(6) Лицата по ал.2 имат право да искат и да получат от съответния контролен 

орган констативния протокол с резултата от проверката, който се счита за годно 

доказателство пред съда. 

(7) В случай, че лицето по ал.2 е претърпяло имуществена или неимущестена 

вреда в резултат на констатирано по реда на ал.5 нарушение, това лице има право да 

иска от нарушителя обезщетение за причинените му вреди.  

(8) Когато нарушителят е физическо лице, обезщетението се претендира по 

реда на Закона за задълженията и договорите, а производството е по общия исков 
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ред. Когато нарушителят е юридическото лице – съдилище, прокуратура или орган 

в системата на МВР, обезщетението се претендира по реда на Закона за 

отговорността на държавата и общините за вреди. 

 

 

Раздел II 

Почивки и отпуски на адвокатите 

 

 Чл.166(1) Адвокатът, чуждестранният адвокат или адвокатът от Европейския 

съюз, както и младшия адвокат ползват отпуските, предвидени в Раздел I на Глава 

осма от Кодекс на труда. 

 (2) Продължителността на ползвания от адвокатите по ал.1 годишен отпуск 

се определя от самите тях, ако същите са самостоятелно упражняващи адвокатската 

професия лица, но не може да продължава повече от 60 календарни дни за една 

календарна година. 

 (3) Продължителността на ползвания от адвокати, наети от адвокатски 

дружества или кантори на трудов или граждански договори годишен отпуск, се 

определя в съответния договор, а ако не е изрично определена, се прилага Кодекса 

на труда. 

 

 Чл.167(1) За срока на ползваните по чл.166 годишни отпуски или на отпуски 

за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, адвокатите 

изрично уведомяват ръководителите на съдилищата и прокуратурите, с които са в 

текущи служебни взаимоотношения.  

(2) Уведомленията по ал.1 следва да бъдат изпратени не по-късно от 7 дни 

преди началото на ползването на съответния отпуск. 

(3) Ако адвокатът е нает от адвокатско дружество, уведомлението по ал.1 

може да бъде подадено и от адвокатското дружество – работодател.  

(4) Уведомлението по ал.1 следва да съдържа искане до съответния 

ръководител на съд или прокуратура, в срока и за срока на ползвания отпуск, на 

адвоката да не се изпращат и връчват призовки, съобщения или книжа на адреса на 

адвоката, както и на адресите на неговите клиенти. В уведомлението може да се 

съдържа и информация за временно заместващ адвокат, ако има такъв, на който да 

бъдат връчвани книжа. 

 

 Чл.168(1) В случай на ползване на отпуск за временна неработоспособност, 

адвокатът, младшия адвокат, чуждестранният адвокат или адвокатът от 

Европейския съюз уведомяват при първа възможност за това съответния 

ръководител на съда или прокуратурата, с които има текущи служебни 

взаимоотношения. 
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 (2) Към уведомлението по ал.1 се прилага и копие от болничния лист, 

удостоверяващ срока на ползвания отпуск за временна неработоспособност. 

 (3) Ако адвокатът е нает от адвокатско дружество, действията по ал.1 и ал.2 

се извършват от адвокатското дружество – работодател. 

 

 Чл.169(1) Адвокатът, младшия адвокат, чуждестранният адвокат или 

адвокатът от Европейския съюз имат право на нормално разпределяне на 

заседанията по водени чрез тях дела по начин, който да не е прекомерно натоварващ 

за адвокатите или да ги поставя в обективна невъзможност да осъществят 

служебните си задължения. 

 (2) В случай на съвпадение на няколко служебно насрочени от съдебни 

състави  за една и съща дата и в едни и същи или близки часове съдебни заседания 

и/или процесуални действия по наказателни дела, особено когато тези служебни 

ангажименти са в различни съдилища или в различни населени места, адвокатите по 

ал.1 имат право да искат отлагане на някои от заседанията или процесуалните 

действия. За удостоверяване на обективната им невъзможност, обусловена от 

съответна за датата служебна ангажираност, адвокатите по ал.1 прилагат към 

молбата за отлагане копие от призовка, протоколно определение, с което е 

определената дата на друго заседание или процедура, както и график на служебните 

си ангажименти. 

 (3) При отправена молба за отлагане при условията на ал.2, съдът или 

органът на досъдебното производство, към който е адресирана молбата, са длъжни 

да я уважат и да отложат разглеждането на делото или извършването на отложеното 

процесуално действие за друга дата, съобразена с представения от адвоката по ал.1 

график. 

 

 Чл.170(1) Уведомленията по чл.167 и чл.168 могат да бъдат поместени на 

електронната страница на адвоката, чуждестранния адвокат или адвоката от 

Европейския съюз, адвокатската кантора, адвокатското дружество или адвокатското 

съдружие. След поместването на уведомленията, те се считат за извършени спрямо 

всички субекти, с които адвокатите си взаимодействат служебно. 

 (2) За периода на обявеното в уведомлението по ал.1 отсъствие, не се връчват 

съдебни книжа или призовки по съдебни дела и преписки, както и покани или други 

книжа от съдебни изпълнители, нотариуси или други органи, а връчените такива 

през този период се считат за нередовно връчени, заради което срещу такова 

връчване може да се противопостави възражение за ненадлежност или нередовност. 

 

 Чл.171(1) Адвокатът може да заяви в единния портал за електронно 

правосъдие по чл.51, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс, че отсъства и няма 

да приема съобщения за определени периоди от време, което в рамките на една 
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календарна година не може да бъде с обща продължителност повече от 60 дни, с 

изключение на дните на отсъствие поради временна неработоспособност, които 

също се заявяват. Съобщенията, изпратени в заявения период на отсъствие, трябва 

да бъдат изтеглени в 7-дневен срок, считано от деня, следващ изтичането на 

заявения период на отсъствие. Съобщенията се смятат за узнати в деня на 

изтеглянето им, а в случай че не бъдат изтеглени – с изтичането на срока за 

изтегляне. 

 (2) По време на почивни дни, официални празници и ползван отпуск на 

адвокат или адвокат от Европейския съюз не се връчват съдебни книжа, призовки, 

покани или други книжа по съдебни производства, включително и ако  адвокатът 

действа, като особен представител.  

(3) Адвокатът не може да откаже получаване на съобщение за своя 

доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл.35 от Гражданския 

процесуален кодекс или при отказ от пълномощие по чл.36 от същия кодекс, както и 

когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията или 

производството, за които е уведомяването. Отказът на адвоката да приеме 

съобщението се записва в разписката към съобщението на мястото, предназначено 

за забележки и се удостоверява с подписа на връчителя или се заявява по 

електронен път в единния портал за електронно правосъдие.  

 

 

Раздел III 

Зачитане на личния и семеен живот на адвокатите, ненакърнимостта на 

доверителната връзка и служебната кореспонденция с техните клиенти 

 

Чл.172(1) Личният и семеен живот на адвокатите е неприкосновен. 

(2) Никой няма право да извършва каквито и да било действия по връчвания 

на съдебни книжа, призовки, покани или други книжа, свързани с упражняваната от 

адвоката или адвоката от Европейския съюз професия, включително и когато 

адвокатите действат като особени представители, в дома на адвоката или чрез някой 

от членовете на неговото семейство, дори когато адвокатът или адвокатът от 

Европейския съюз осъществяват надомно адвокатската се дейност. 

(3) В случай на извършване на действие или действия по ал.2, накърняващи 

неприкосновеността на личното пространство на адвоката или адвоката от 

Европейския съюз по ал.1, адвокатите имат право да възразят срещу 

неправомерната намеса. 

(4) При направено по ал.3 възражение, всяко действие по ал.2, извършено в 

нарушение на ал.1 се счита за недействително и увреждащо с всички произтичащи 

от това правни последици. 
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Чл.173(1) Всички лица са длъжни да се съобразяват с правото на клиента да 

установява и поддържа доверителна връзка с адвоката си. 

(2) В рамките на доверителната им връзка адвокатът и неговия клиент могат 

да: 

а) разменят документи и информация, касаеща бъдещ или текущ спор или 

защита на клиента; 

б) разменят кореспонденция на определените за това данни за контакт с 

адвоката, по способите, предвидени в Гражданския процесуален кодекс; 

в) разменят съобщения на определените за това данни за контакт с адвоката; 

г) осъществяват предварително уговорени лични или онлайн срещи, в 

рамките на които адвокатът да консултира клиента и да го информира за текущото 

развитие на неговите дела. 

(3) Служебната кореспонденция и съобщенията между адвоката и неговия 

клиент са поверителни и неприкосновени. 

(4) В случай на посегателство върху доверителната връзка или спрямо 

поверителността на служебната кореспонденция между адвокат и негов клиент, 

адвокатът незабавно сезира Висшия адвокатски съвет и съответните компетентни 

органи, като може да поиска предприемане на проверка и/или мерки за 

преустановяване на нарушението и репарация на нанесените от него вреди. 

(5) Адвокатът има право да изисква от сезираните от него органи по ал.4 да 

му предоставят оригинали от протоколите или друга документация от проверките 

по случая, в които са установени факти и обстоятелства, свързани с нарушението.  

(6) Документите по ал.5 представляват годни доказателства пред съда, 

разследващите и контролните органи. 

 

 

Раздел IV 

Защита на личните данни на адвокатите 

 

 Чл.174(1) При изпълнение на професионалните си функции и дейност пред 

съда, органите на досъдебното производство, административните и контролните 

органи, адвокатът, чуждестранният адвокат или адвокатът от Европейския съюз се 

легитимира с адвокатската си карта и посочва личния си адвокатски номер, под 

който е регистриран в Единния регистър на адвокатите в България. 

 (2) Адвокатските сътрудници се легитимират пред органите по ал.1 със 

служебната си карта на адвокатски сътрудник. 

(3) Никой няма право да изисква или използва личните данни на адвоката, 

чуждестранния адвокат или на адвоката от Европейския съюз, узнати по време на 

изпълнение на служебните му функции и дейност, в други производства или дела, 

насочени срещу личността на адвоката. 
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(4) Изключения от ал.3 се допускат само в случаи, когато срещу адвоката, 

чуждестранния адвокат или адвоката от Европейския съюз е повдигнато обвинение 

или има издадена официална заповед за издирване, която е представена на 

съответното длъжностно лице, от което се иска предоставянето на личните данни на 

адвоката. 

(5) Личните данни на адвоката, чуждестранния адвокат или на адвоката от 

Европейския съюз се ползват от защитата, предвидена в Закона за защита на 

личните данни и в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/ЕО. 

 

Раздел V 

Данъчни и осигурителни облекчения и компенсации и/или социално 

подпомагане за адвокатите от публичния бюджет при извънредни положения и 

форсмажор 

 

 Чл.175(1) При обявено за страната извънредно положение във връзка с 

форсмажор или с непреодолима сила, или при обявена епидемия или пандемия, при 

които адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е обективно възпрепятстван да 

упражнява адвокатската си професия и дейност – изцяло или от условия на 

наложени от официалните държавни власти или от съдебните власти ограничения, 

вписаните в Единния регистър на адвокатите в България, адвокати, имат право да 

получават и ползват финансови компенсации, облекчения или социално 

подпомагане от държавата по обявени за целта програми или мерки. 

 (2) Компенсациите, облекченията или социалното подпомагане по ал.1 могат 

да бъдат предоставяни на адвокати, вписани в Единния регистър на адвокатите в 

България както в качеството им на самонаети физически лица, така и на адвокатски 

дружества по смисъла на този закон. 

 (3) Като официална мярка за облекчение се считат и данъчните и/или 

осигурителните облекчения, с които адвокатите в качеството им на самонаети лица 

биват освободени от задължението им да се самоосигуряват, както и да внасят 

данък за упражняваната от тях дейност, за периода на времетраене на събитията по 

чл.1 и/или на периода на времетраене на последиците от същите събития.  

 (4) Адвокатите, получаващи данъчно облекчение, финансова компенсация 

или социална помощ – еднократна или за период по ал.3, в качеството си на 

самонаети физически лица, нямат право да се ползват от същата мярка в качеството 

си на участник в адвокатско дружество или съдружие. 
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 Чл.176. Изключването на адвокатите от официалните мерки на държавата по 

чл.175, се счита за дискриминация. 

 

 Чл.177(1) При кандидатстването за получаване на данъчно облекчение, 

финансова компенсация или социална помощ се спазва посочения в съответната 

официална програма или мярка ред. 

 (2) Освен по индивидуален начин, кандидатстването по ал.1 може да бъде 

организирано и извършено и колективно от и чрез Висшия адвокатски съвет. 

 

 

Раздел VI 

Застраховане на адвокатите и застрахователни последици при налагане на общ 

или частичен локаут, препятстващ упражняването на адвокатската дейност 

 

 Чл.178(1) Всеки практикуващ адвокат е длъжен да се застрахова за времето 

на своята професионална дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на 

неизпълнение на неговите задължения. Адвокатското дружество е длъжно да 

застрахова поотделно всеки от съдружниците си. 

(2) Минималното задължително застрахователно покритие по застраховките 

се определя от Общото събрание на Съюза на адвокатските колегии.  

(3) Висшият адвокатски съвет може да договаря с едно или повече 

застрахователни дружества на конкурсна основа общи условия за застраховане на 

риска "Професионална отговорност". Договорените общи условия се свеждат до 

знанието на членовете на адвокатските колегии в 14-дневен срок от договарянето 

им. 

(4) Сключените от адвокати и адвокатски дружества застрахователни 

договори по ал.1 със застрахователи, различни от тези по ал.3, трябва да осигуряват 

покритие не по-малко от това по ал.2. 

(5) Застраховката трябва задължително да предвижда застрахователно 

покритие на рискове и вреди, произтичащи от упражняването на адвокатската 

дейност, както и за произтекли от влезли в сила осъдителни съдебни решения срещу 

адвокат от негов клиент, касаещи настъпили вреди от адвокатската дейност. 

 (4) Застраховката трябва задължително да предвижда и застрахователно 

покритие за рискове и вреди, настъпили в резултат на събития по чл.175, ал.1. 

(5) Алинеи 1 - 4 се прилагат и за чуждестранните адвокати и за адвокатите от 

Европейския съюз, които упражняват адвокатската професия на основание глава 

трета и глава трета "а", освен ако докажат, че имат сключена застраховка в 

държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност. 
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(6) Всеки практикуващ адвокат е длъжен да представи в адвокатската колегия 

застрахователната полица по сключена застраховка „Професионална отговорност“, 

веднага след сключването ѝ. 

  

 Чл.179(1) В случаите по чл.175, ал.1, адвокатът, чуждестранният адвокат или 

адвокатът от Европейския съюз, вписан в Единния регистър на адвокатите в 

България, има право да получава и ползва застрахователно обезщетение или премия 

за понесените от него за периода на въведените пълни или частични ограничения 

вреди и материални загуби, освен ако е налице изключението по чл.178, ал.5. 

 (2) Взаимоотношенията между правоимащите адвокати и застрахователите, 

както и редът за кандидатстване за получаване на застрахователното обезщетение 

или премия, се уреждат с наредба, издадена от Висшия адвокатски съвет. 

 

  

Раздел VII 

Реклама на адвокатска дейност. Посредничество при упражняване на 

дейността 

 

Чл.180(1) Адвокатът, чуждестранният адвокат или адвокатът от Европейския 

съюз може да информира обществеността за дейността си и услугите, които 

предоставя, в професионалната сфера, в която е специализиран, при условие, че 

информацията е вярна, точна и не е подвеждаща, зачита адвокатската тайна и 

всички основни етични принципи на професията. 

(2) Адвокатът или адвокатът, чуждестранният адвокат или адвокатът от 

Европейския съюз може да разпространява информация за себе си под всякаква 

форма, като използва преса, радио, телевизия, електронни търговски съобщения, 

или други начини, ако информацията отговаря на изискванията на ал. 1. 

 (3) Ако информацията по ал.1 и ал.2 има характер на реклама, тя може да 

бъде помествана само в служебни или специализирани юридически сайтове, 

платформи или форуми и следва да е съобразена с изискванията на Закона за защита 

на конкуренцията, Етичния кодекс на адвоката, този закон и относимото 

международно право. 

 

Чл.181(1) При осъществяване на правото по чл.180, ал.1 и ал.2, на адвоката, 

чуждестранният адвокат и на адвоката от Европейския съюз е забранено: 

 1. Да предоставя заблуждаваща или подвеждаща информация; 

 2. Да разпространява хвалебствена или сравнителна реклама; 

 3. Да дава информация относно размера и успеха на адвокатската практика, 

както и адвокатските възнаграждения; 

 4. Да оповестява имената на клиентите без тяхно съгласие. 
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Чл.182. В случай, че за осъществяване на правото по чл.180, адвокат, 

чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз ангажира информационен 

или рекламен посредник, то възложената посредническа работа, както и нейното 

изпълнение трябва да бъдат съобразени с разпоредбите на този закон. 

 

Раздел VIII 

Адвокатски възнаграждения 
 

Чл.183(1)  Адвокатът има право на справедливо възнаграждение за 

дейността, която осъществява и услугите, които предоставя, което се определя по 

свободно споразумение с клиента въз основа на писмен договор с клиента за всяка 

съдебна инстанция и всеки вид адвокатска услуга, но размерът им не може да бъде 

по-нисък от определения минимален размер за съответния вид помощ, съгласно 

Методика за определяне на адвокатските възнаграждения, изготвена от Висшия 

адвокатски съвет и изготвена от Висшия адвокатски съвет и съгласувана с акт на 

министъра на правосъдието. Ако в едномесечен срок от внасяне на Методиката за 

определяне на адвокатските възнаграждения в Министерството на правосъдието, 

министърът на правосъдието не издаде акта за съгласуване, съгласието се счита за 

дадено мълчаливо.  

(2) Дължимостта на адвокатското възнаграждение не зависи от изхода на 

делото, а е обусловена от предоставената правна услуга или адвокатска помощ, а 

размерът на възнаграждението е в зависимост от обема, сложността, спецификата и 

продължителността на договорената работа, както и от уменията и квалификацията 

на адвоката, които са необходими за извършване на съответната адвокатска 

дейност.  

(3) Възнаграждения за процесуално представителство и/или защита се 

дължат за всяка съдебна инстанция и пред всеки административен орган, 

включително и при връщане на делото за ново разглеждане. 

(4) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански и 

приравнени на тях дела, възнагражденията се определят съобразно вида и броя на 

предявените искове, за всеки един от тях поотделно. 

(5) Заплащането на адвокатското възнаграждение е авансово и платимо към 

датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на 

няколко вноски, ако така е договорено между адвоката и клиента. 

(6) Възнаграждението по ал.2 може да се договаря като фиксирана сума или 

възнаграждение за час положен труд от адвоката.  

(8) При липса на изричен договор за процесуално представителство и защита 

по дела и съдебни процедури, по искане на адвоката, Адвокатският съвет определя  

дължимото адвокатско възнаграждение съгласно Методиката по ал.1. 
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Чл.184. За вземанията си, произтичащи от неизплатени възнаграждения и 

разноски, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да поиска издаване 

на заповед за изпълнение по чл.410, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс 

независимо от техния размер. 

 

Чл.185. Правно-техническите правила за определяне на адвокатските 

възнаграждения в Методиката за определяне на адвокатските възнаграждения по 

чл.183, ал.1 изпълняват следните цели: 

1. Да се гарантират законово закрепени размери на възнагражденията, 

присъждани от съдилищата като разноски и да се елиминира правната несигурност, 

като се създаде предвидимост на негативните последици от всеки един процес за 

потребителите на правни услуги; 

2. Да се гарантират еднакви процедури и размери при определяне на 

възнагражденията от Адвокатските съвети при липса на договор; 

3. Да се обобщят индикативните данни за обичайните минимални 

възнаграждения на правните услуги в България и да се даде възможност на 

адвокатите, които не разполагат със собствени тарифи, да препращат към нейните 

правила при сключване на договори за правна защита. 

 

Чл.186(1) Методиката по чл.183, ал.1 следва да: 

а) отразява цената на потърсената професионална експертиза и свързаните с 

това икономически, социални и други фактори, оказващи влияние върху 

формирането на цените на съответните адвокатски услуги в България за текущия 

период; 

б) предвижда възможност между страните по договор за правна помощ, или 

оказване на текущи правни услуги, да се договаря почасово възнаграждение, 

независимо дали се касае за процесуално представителство или консултантски 

услуги; 

в) предвижда възможност за уговаряне на резултативно адвокатско 

възнаграждение по граждански и административни дела с определен материален 

интерес, но не повече от определен процент от предмета на делото, със забрана за 

уговаряне на възнаграждение, което да зависи единствено от резултата на делото. 

(2) Методиката за определяне на адвокатските възнаграждения няма 

задължителен характер и има обвързваща сила единствено за съдилищата при 

определяне на разноски за адвокатски възнаграждения на адвокати – особени 

представители и за Адвокатските съвети в случаите на чл.183, ал.8. 
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Чл.187(1) Когато се постигне доброволно уреждане на спора и делото 

приключи със спогодба, помирение или споразумение, или бъде прекратено поради 

оттегляне или отказ от иска, заплатеното адвокатско възнаграждение не се връща. 

(2) Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения 

договор, заплатеното от него адвокатско възнаграждение не се връща. 

 

Чл.188(1) При определяне на дължимото адвокатско възнаграждение, 

размерът му не може да бъде по-нисък от предвидения в чл.183, ал.2 от Методиката 

за определяне на адвокатските възнаграждения минимален размер за съответния 

вид адвокатска услуга или помощ, в следните случаи: 

а) при направено от страна в спор възражение за прекомерност на 

адвокатското възнаграждение; 

б) при определяне от съда на адвокатско възнаграждение на особен 

представител на страна по дело; 

в) при присъждане от съда на адвокатско възнаграждение за оказана от 

адвокат, чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз адвокатска 

защита, помощ или друг вид адвокатска услуга, на лица по чл.189, ал.1; 

г) при очевидно престиран адвокатски труд или извършена правна услуга в 

условие на липса на изричен договор между клиента и адвоката. 

 

 Чл.189(1) Адвокатът, чуждестранният адвокат или адвокатът от Европейския 

съюз може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на: 

1. лица, които имат право на издръжка; 

2. материално затруднени лица; 

3. роднини, близки или на друг юрист. 

(2) В случаите по ал.1, ако в съответното производство насрещната страна е 

осъдена за разноски, адвокатът има право на адвокатско възнаграждение. Съдът 

определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в Методиката по 

ал.183, ал.2 и осъжда другата страна да го заплати. 

 

 

Раздел IX 

Доверителна адвокатска сметка 

 

 Чл.190(1) Всеки практикуващ адвокат, чуждестранен адвокат, адвокат от 

Европейския съюз или действащо адвокатско дружество имат право да откриват на 

свое име адвокатска банкова сметка. 

 (2) Банковата сметка по ал.1 има статут на доверителна сметка и е 

неприкосновена за принудителни вземания или запори. 
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 (3) Банковата сметка по ал.1 е приравнена на фирмена сметка и се разкрива 

по идентификатора по БУЛСТАТ на адвоката или адвокатското дружество. 

 (4) Адвокатът нарежда банкови операции и извършва трансакции от и чрез 

адвокатската си банкова сметка при определения за това ред и финансови условия, 

характерни за този вид банкови сметки. 

 (5) Всички разплащания между адвоката, титуляр на адвокатската банкова 

сметка и неговите клиенти, както и от страна на съдилища, съдебни изпълнители и 

осъдени за обезщетения и разноски страни, се извършват към и в тази банкова 

сметка. 

 (6) Посочване на данните на адвокатската банкова сметка в договори между 

адвоката и клиенти, в които се предвижда разплащане по банков път, е 

задължително. 

 

 Чл.191(1) Паричните средства, които клиентът предоставя за разходване от 

адвоката, чуждестранния адвокат или от адвоката от Европейския съюз, могат да се 

внесат в банковата сметка по чл.190. Сумите по тази сметка не са част от 

имуществото на адвоката, на чуждестранния адвокат, на адвоката от Европейския 

съюз или на адвокатското дружество. 

(2) Адвокатът, чуждестранният адвокат или адвокатът от Европейския съюз 

има право да удържа от постъпилите от или за неговия клиент средства суми, 

съответстващи на текущите си адвокатски разходи по водене на делата на клиентите 

си, доколкото те не са покрити от получени аванси, за което е длъжен да представи 

отчет на клиента 

(3) По адвокатската банкова сметка могат да се превеждат суми за: 

а) заплащане за разноски, държавни такси и данъци на клиента; 

б) заплащане на хонорари и депозити на лица, различни от адвоката, 

чуждестранния адвокат или адвоката от Европейския съюз; 

в) извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента 

съобразно сключения договор между клиента и адвоката, чуждестранния адвокат 

или адвоката от Европейския съюз; 

г) други цели, предвидени в договора между адвоката, чуждестранния 

адвокат или адвоката от Европейския съюз и клиента. 

(4) За внесените от всеки клиент средства по сметката по чл.190 и за 

извършените от тези средства разплащания, адвокатът е длъжен да предоставя отчет 

на клиента за изразходваните за неговите нужди средства. 

 

 

Глава седма 

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ 
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Раздел I 

Дисциплинарни нарушения и наказания 

 

Чл.192(1) Младши адвокатът, адвокатът, чуждестранният адвокат и 

адвокатът от Европейския съюз носят дисциплинарна отговорност по реда на този 

закон при извършено от тях дисциплинарно нарушение.  

(2) При виновно неизпълнение на задълженията си по този закон 

адвокатският сътрудник носи дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на 

труда. 

(3) Дисциплинарната отговорност се налага независимо от гражданската, 

административнонаказателната и наказателната отговорност, ако такава 

отговорност се предвижда. 

 

Чл.193. Дисциплинарно нарушение е всяко виновно неизпълнение на 

задълженията  по този закон и Етичния кодекс на адвоката, на наредбите и 

решенията на Висшия адвокатски съвет и на решенията на адвокатските съвети и 

общите събрания, както и:  

1. нарушаване на адвокатската тайна; 

2. рекламиране на професионалната дейност, извършено в нарушение на този 

закон; 

3. уговаряне на възнаграждение от клиенти, по-ниско от предвиденото в 

Методиката за определяне на минимални адвокатски възнаграждения за съответния 

вид работа; 

4. приемане и осъществяване на правна помощ не по установения от закона 

ред; 

5. укриване на важни обстоятелства при приемането за адвокат или при 

вписването в регистъра на чуждестранните адвокати; 

6. нарушаване на професионалната етика, морала и колегиалността спрямо 

други адвокати, адвокати от Европейския съюз или адвокатски сдружения; 

7. уронване на престижа и достойнството на професията и нарушаване на 

професионалната етика и морала. 

 

Чл.194(1) За извършено дисциплинарно нарушение на младшия адвокат, 

адвоката, чуждестранния адвокат, адвоката от Европейския съюз, се налагат 

следните наказания:  

1. порицание; 

2. глоба от една до осем минимални работни заплати; 

3. предупреждение за временно лишаване от право да упражнява адвокатска 

професия; 
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4.  лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 месеца  

до 5 години. 

(2) За едно и също дисциплинарно нарушение се налага само едно 

дисциплинарно наказание. 

(3)  Глобата се събира в полза на адвокатската колегия, в която е вписан 

наказания младши адвокат, адвокат или адвокат от Европейския съюз. 

(4)  Наказанието лишаване от правото да упражнява адвокатска професия се 

налага при установени тежки нарушения, повторност, системност и особено тежки 

дисциплинарни нарушения. 

(5)  Дисциплинарното наказание се счита за наложено с влизането в сила на 

решението за налагането му. 

 

 Чл.195(1)  При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид 

тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е 

извършено нарушението, подбудите и другите смекчаващи или отегчаващи 

отговорността обстоятелства, като се спазва принципът на съразмерност и 

съответност на санкцията към нарушението. 

(2) В маловажни случаи на нарушения председателят на дисциплинарния съд 

може да направи лично предупреждение на провинилия се дисциплинарно младши 

адвокат, адвокат, чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз, без да се 

налагат предвидените в този закон дисциплинарни наказания. 

 

Чл.196(1) Дисциплинарното преследване се погасява по давност, когато не е 

наложено наказание в продължение на 2 години от извършване на нарушението.  

(2) По отношение на спирането и прекъсването на давността се прилагат 

съответните разпоредби на Наказателния кодекс. 

 

Чл.197. Дисциплинарно производство не се образува, а образуваното се 

прекратява: 

1. когато давностният срок е изтекъл; 

2. при смърт на извършителя. 

 

Чл.198(1) Всеки дисциплинарно наказан младши адвокат, адвокат, 

чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз може да иска да бъде 

реабилитиран от Висшата дисциплинарна комисия, в случай че в продължение на 3 

години от изтичане на изтърпяването на наказанието, а в случай на наложено 

наказание лишаване от право да упражнява адвокатска професия – 5 години, не е 

извършил друго дисциплинарно нарушение, спрямо него няма друго висящо 

дисциплинарно производство и е възстановил вредите, причинени от 

дисциплинарното нарушение, както и разноските по дисциплинарното дело.  
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(2) При реабилитация решението за дисциплинарно осъждане се заличава от 

досието на реабилитирания младши адвокат, адвокат, чуждестранен адвокат или 

адвокат от Европейския съюз. 

(3) Реабилитация може да се иска и от наследниците на наказания младши 

адвокат, адвокат, чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз. 

(4) Реабилитацията заличава всички последици от дисциплинарното 

наказание. 

 

Раздел II 

Дисциплинарно производство 

 

Чл.199(1) Дисциплинарно производство се образува с решение на 

Адвокатския съвет на адвокатската колегия, в която е вписан младшия адвокат, 

адвоката и трайно установените чуждестранни адвокати или адвокати от 

Европейския съюз, при писмено съобщение от държавни органи, юридически или 

физически лица, както и при условията на самосезиране когато са налице 

достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение.  

(2) Анонимните съобщения не представляват законен повод за образуване на 

дисциплинарно производство. 

(3) Достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство са 

налице, когато може да се направи основателно предположение за извършено 

дисциплинарно нарушение. За наличието на достатъчно данни Адвокатският съвет 

се произнася с решение. 

 

Чл.200(1) След постъпване на съобщение за извършено дисциплинарно 

нарушение, както и след взето решение по реда на чл.199, ал.3, Адвокатският съвет 

е длъжен да уведоми младшия адвокат, адвоката, чуждестранния адвокат или 

адвоката от Европейския съюз, който може да даде обяснение в 14-дневен срок от 

уведомлението, както и да представи доказателства.  

(2) Уведомяването по ал.1 се извършва на пощенския адрес, електронния 

адрес или телефона на младшия адвокат, адвоката, чуждестранния адвокат или 

адвоката от Европейския съюз, вписани в Единния регистър на адвокатите в 

България. Уведомяването по телефона съдържа изрично изявление за последиците 

от него. За извършеното уведомяване по телефона, служителят на адвокатската 

колегия съставя протокол, в който посочва деня, часа и телефонния номер, на който 

е станало уведомяването, както и потвърждение, че е изяснил последиците от 

уведомяването. 

(3) Ако младшият адвокат, адвоката, чуждестранният адвокат или адвоката от 

Европейския съюз не бъдат намерени на вписаните в единния регистър пощенски и 
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електронен адрес, писмото се прилага към преписката и уведомяването се счита за 

извършено. 

 

Чл.201(1) След изтичане на срока по чл.200, ал.1, председателят на 

Адвокатския съвет определя докладчик на някой от основните или резервни му 

членове, който да извърши проверка за наличие на основание за образуване на 

дисциплинарно производство.  

(2)  Когато младшият адвокат, адвокатът, чуждестранният адвокат или 

адвокатът от Европейския съюз има основателни съмнения в безпристрастността на 

докладчика, може да му поиска отвод. Докладчикът е длъжен да се отведе сам, ако 

са му известни обстоятелства, които могат да поставят под съмнение неговата 

безпристрастност.  

(3) По поискания отвод Адвокатският съвет се произнася с решение в 7 

дневен срок, като решението му не подлежи на обжалване. При вземане на 

решението, докладчикът по ал.1 не гласува.  

(4) При уважаване на искането за отвод, председателят на Адвокатския съвет 

определя на случаен принцип нов докладчик. 

(5) В случай, че проверката трябва да се извърши в района на друга 

адвокатска колегия, тя може да се изпълни по делегация от докладчик, определен от 

председателя на Адвокатския съвет, в чийто район ще се извърши действието. 

 

Чл.202(1) Докладчикът извършва проверката в едномесечен срок от 

възлагането, като е длъжен да изясни пълно, обективно и безпристрастно всички 

факти и обстоятелства, включително чрез събиране на допълнителни обяснения и 

доказателства. 

(2) След приключване на проверката, докладчикът изготвя писмен доклад, 

който съдържа подробно описание на извършената проверка, събраните 

доказателства, установените факти и обстоятелства и предложение към 

Адвокатския съвет за решение. Докладът, заедно със събраните документи, се внася 

на разположение на членовете на Адвокатския съвет поне 3 дни преди заседанието, 

на което ще се разглежда. 

(3) Докладът се разглежда в първото заседание на Адвокатския съвет след 

внасянето му. При необходимост, Адвокатският съвет разпорежда на докладчика 

или на друг негов основен или резервен член, извършването на допълнителна 

проверка или събирането на допълнителни доказателства. Допълнителната проверка 

се извършва в 14-дневен срок от разпореждането. Ново връщане за проверка или 

продължаване на срокове е недопустимо. 

 (4) Адвокатският съвет се произнася с решение за отказ да се образува 

дисциплинарно производство или за образуване на дисциплинарно производство и 

повдигане на дисциплинарно обвинение.  
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(5) Отказът за образуване на дисциплинарно производство може да се 

обжалва от лицето, подало съобщение, пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен 

срок от съобщението за взетото решение. 

  (6) Адвокатският съвет уведомява компетентния орган в държавата, където 

чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз, който упражнява 

адвокатска професия в България, е придобил адвокатска правоспособност, за 

извършеното от него дисциплинарно нарушение и му изпраща препис от решението 

за образуване на дисциплинарно производство, като при поискване му предоставя и 

всички налични данни и доказателства, събрани в хода на проверката. 

 

Чл.203(1)  Дисциплинарното обвинение се изготвя, внася и поддържа пред 

Дисциплинарната комисия от лицето по чл.201, ал.1.  

(2) Дисциплинарното обвинение се изготвя в 7-дневен срок от приемане на 

решението на Адвокатския съвет за образуване на дисциплинарно производство и 

повдигане на дисциплинарно обвинение. 

(3) В 3-дневен срок от влизане на решението по чл.202, ал.4 в сила, 

председателят на Адвокатския съвет внася дисциплинарното обвинение в 

Дисциплинарната комисия заедно със самото решение, доклада и събраните 

материали по чл.202, ал.2, както и копие от досието на дисциплинарно обвиненият 

младши адвокат, адвокат, чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз. 

(4) Компетентна да разгледа повдигнатото дисциплинарно обвинение е 

Дисциплинарната комисия, в чийто район е адвокатската колегия, в която е вписан 

дисциплинарно обвиненият младши адвокат, адвокат, трайно установен 

чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз. 

 

Чл.204(1) Председателят на Дисциплинарната комисия: 

1. проверява пълнотата на изпратените му съгласно чл.203, ал.3 документи, 

като при установена непълнота разпорежда окомплектоването им в указан от него 

срок; 

2.  образува дисциплинарна преписка;  

3.  определя по принципа на случайното разпределение и дисциплинарен 

състав от трима членове. При прилагането на случайния принцип се взема предвид 

натовареността на членовете с предходно разпределени им дисциплинарни 

преписки; 

4.  възлага разглеждането на дисциплинарната преписка на дисциплинарен 

състав и го обявява в официалната електронна страница на адвокатската колегия, 

въз основа на доклада по ал.3. 

(2) Председателят на Дисциплинарната комисия извършва действията по ал.1 

чрез разпореждания, които се извеждат деловодно. 
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(3) В 3-дневен срок от определяне на дисциплинарния състав по ал.1, т.3, 

членовете му определят помежду си докладчик и председател, за което изготвят и 

изпращат до председателя на Дисциплинарната комисия заверен от тях доклад. 

(4) Член или докладчик на дисциплинарния състав по ал.3 може да бъде 

отведен, ако има основателни съмнения в неговата безпристрастност. Същият е 

длъжен да се отведе сам, ако са му известни обстоятелства, които могат да поставят 

под съмнение неговата безпристрастност. При отвод председателят на 

Дисциплинарната комисия определя по реда на ал.1, т.3 нов член, а докладчикът се 

определя по реда на ал.3. 

 

Чл.205(1) Председателят на дисциплинарния състав насрочва заседание по 

дисциплинарната преписка не по-късно от един месец от образуването ѝ  

(2) Страните в дисциплинарното производство – дисциплинарният обвинител 

и дисциплинарно обвиненият младши адвокат, адвокат, чуждестранен адвокат или 

адвокат от Европейския съюз, се уведомяват за датата и часа на насроченото 

заседание не по-късно от 7 дни преди заседанието. 

(3) На дисциплинарно обвинения младшия адвокат, адвокат, чуждестранен 

адвокат или адвокат от Европейския съюз, заедно с уведомлението за насроченото 

заседание, се изпраща препис от дисциплинарното обвинение с писмените 

доказателства на вписаните в Единния регистър на адвокатите в България пощенски 

и електронен адреси. 

(4) Ако дисциплинарно обвиненият младши адвокат, адвокат, чуждестранен 

адвокат или адвокат от Европейския съюз не е намерен на вписаните в Единния 

регистър пощенски адрес и електронен адрес, обявлението за образуване на 

дисциплинарно производство и за неговото насрочване се прилага към 

дисциплинарното дело, при което призоваването му се счита за редовно.  

(5) Дисциплинарно обвиненото лице може да направи възражения и да 

посочи доказателства, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал.3. 

 

Чл.206(1) Дисциплинарният състав разглежда делото при закрити врата с 

участието на обвинителя и дисциплинарно обвиненото лице.  

(2) Дисциплинарно обвиненото лице може да ползва адвокатска защита в 

дисциплинарното производство.  

(3) Неявяването на дисциплинарно обвиненото лице или на упълномощен от 

него адвокат не е пречка за разглеждане на преписката, освен ако отсъствието не се 

дължи на внезапни и непреодолими пречки, за които дисциплинарния състав е 

уведомен.  

(4) Дисциплинарният състав изяснява фактите и обстоятелствата по 

извършеното нарушение, като в производството са допустими всички доказателства 

и доказателствени средства от значение за делото, включително и изслушване на 
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вещи лица при необходимост. Разноските по призоваването на свидетели и 

възнагражденията на вещи лица се поемат от страната, която ги е поискала. 

(5) Дисциплинарно обвиненото лице и неговият защитник се изслушват от 

дисциплинарния състав, ако присъстват на заседанието. 

(6)  Заседанието се провежда на български език, като всички изявления на 

страните, дисциплинарния състав и другите участници, както и извършените от тях 

действия се съставя протокол, който се подписва от протоколиста и председателя на 

състава.  

(7) При провеждане на дисциплинарните производства по този закон се 

прилагат принципите и разпоредбите на Наказателнопроцесуалния кодекс, 

доколкото в този закон не се съдържат други правила. 

 

Чл.207(1) Дисциплинарният състав се произнася с мотивирано  решение, с 

което налага дисциплинарно наказание на младши адвокат, адвокат, чуждестранен 

адвокат или адвокат от Европейския съюз, или го оправдава.  

(2) Дисциплинарният състав преценява всички доказателства и доводи по 

делото по свое убеждение, като основава решението си по ал.1 на приетите от него 

за установени обстоятелства по делото и на закона. 

(3) Решението се взема на тайно съвещание с мнозинство на членовете на 

състава. Никой от членовете на дисциплинарния състав не може да се въздържи от 

гласуване. 

(4) Решението се подписва от всички членове на състава, взели участие в 

постановяването му. Член на състава, който не е съгласен с мнението на 

мнозинството, подписва решението с особено мнение, което се излага писмено към 

решението по ал.1. 

(5) Мотивите на решението и мотивите на особеното мнение се изготвят и 

обявяват заедно с решението. По изключение, съставът може да постанови те да се 

депозират в 7-дневен срок от обявяване на решението. 

(6) Решението се обявява в деня на провеждане на последното заседание по 

дисциплинарната преписка чрез прочитането му от председателя на 

дисциплинарния състав. 

 

Чл.208(1) Направените по дисциплинарното производство разноски се 

възлагат на дисциплинарно наказаното лице, а в случаите на оправдаване – на 

Адвокатския съвет.  

(2) В случай че дължимите разноски не бъдат внесени от наказания адвокат 

или адвокат от Европейския съюз в едномесечен срок от влизане в сила на 

решението, принудителното изпълнение на решението в частта за разноските се 

допуска по искане на председателя на съответния Адвокатски съвет или 

Дисциплинарна комисия по реда на чл.417 от Гражданския процесуален кодекс.  
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Чл.209(1) Решението на дисциплинарния състав на Дисциплинарната 

комисия включително и в частта за разноските,  може да се обжалва от страните по 

дисциплинарната преписка в 14-дневен срок от обявяването му, чрез 

Дисциплинарната комисия до Висшата дисциплинарна комисия.  

(2)  Жалбата съдържа: 

1. името и адреса на страната, която я подава;  

2. означение на обжалваното решение и делото, по което е постановено; 

3. изложение в какво се състои порочността на решението;  

4. в какво се състои искането;  

5. опис на приложените доказателства, ако се представя такива; 

6. подпис на жалбоподателя. 

(3)  Жалбата, ведно с приложените към нея доказателства, се представя с 

препис за другата страна, която има право в 14-дневен срок от получаването ѝ да 

подаде писмен отговор. 

 

Чл.210(1) Решението на Дисциплинарната комисия влиза в сила: 

1. ако не е подадена жалба в срок или подадената жалба е оттеглена; 

2. при отхвърляне на жалбата срещу него с влязъл в сила акт. 

(2) Препис от влязлото в сила решение по ал.1 се издава на страните по 

делото и се изпраща на адвокатската колегия за отразяването му в Единния 

регистър на адвокатите в България.  

 

Чл.211(1) В 7-дневен срок от изтичане на срока по 209, ал.3,  

дисциплинарната преписка, заедно с жалбата и писмения отговор, ако такъв е 

постъпил, се изпращат от председателя на Дисциплинарната комисия до Висшата 

дисциплинарна комисия. 

(2) В 3-дневен срок от постъпване на преписката и документите по чл.1, 

председателят на Висшата дисциплинарна комисия извършва със свои 

разпореждания действията по чл.204, ал.1, като образува преписка и определя 

дисциплинарен състав за разглеждането ѝ, който обявява в официалната страница 

на Висшия адвокатски съвет въз основа на доклада по ал.3. 

(3) В 3-дневен срок от определяне на дисциплинарния състав по ал.2, 

членовете му определят помежду си докладчик и председател, за което изготвят и 

изпращат до председателя на Висшата дисциплинарна комисия заверен от тях 

доклад.  

(4) Член или докладчик на дисциплинарния състав по ал.3 може да бъде 

отведен, ако има основателни съмнения в неговата безпристрастност. Същият е 

длъжен да се отведе сам, ако са му известни обстоятелства, които могат да поставят 

под съмнение неговата безпристрастност. При отвод председателят на Висшата 
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дисциплинарна комисия определя по реда на чл.204, ал.1, т.3 нов член, а 

докладчикът се определя по реда на ал.3. 

  

Чл.212(1) Председателят на дисциплинарния състав по чл.211, ал.3 насрочва  

разглеждане на преписката не по-късно от един месец от образуването ѝ във 

Висшата дисциплинарна комисия и изпраща уведомление на страните за датата и 

часа на провеждане на заседание по дисциплинарната преписка, не по-късно от 7 

дни преди датата на заседанието. Уведомлението се изпраща на посочените в 

дисциплинарното дело адреси. 

(2) Дисциплинарният състав на Висшата дисциплинарна комисия разглежда 

преписката по реда на чл.206, като може да събира нови доказателства по искане на 

страните или служебно. 

 

Чл.213(1) Дисциплинарният състав от Висшата дисциплинарна комисия се 

произнася с мотивирано решение, с което потвърждава, изменя или отменя 

обжалваното пред него решение. 

(2) С решението си дисциплинарният състав по ал.1 се произнася и по 

разноските. 

(3) Решението се обявява чрез прочитането му от председателя на 

дисциплинарния състав в деня на провеждане на последното заседание по делото. 

 

Чл.214(1) Решението по чл.213 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 

обявяването му чрез Висшата дисциплинарна комисия пред Върховния касационен 

съд, ако с него се налага наказание или се потвърждава решение за налагане на 

наказание глоба повече от две минимални работни заплати, предупреждение за 

временно лишаване от право да упражнява адвокатска професия или лишаване от 

право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 месеца до 5 години. 

(2) Жалбата по ал.1 съдържа реквизитите по чл.209, ал.2 и заедно с 

приложенията ѝ се изпраща на другата страна за отговор, който следва да бъде 

подаден не по-късно от 14 дни от получаването ѝ. 

 

Чл.215(1) В 7-дневен срок от изтичане на срока по чл.214, ал.2, 

председателят на Висшата дисциплинарна комисия окомплектова жалбата с 

приложените към нея отговор и доказателства и заедно с цялата административна 

преписка я изпраща на Върховния касационен съд. 

(2) В производството пред Върховния касационен съд се допускат само 

нововъзникнали доказателства. 

(3) Решението на Върховния касационен съд е окончателно и не подлежи на 

обжалване. 
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Чл.216(1) Решението на Висшата дисциплинарна комисия влиза в сила от 

момента на обявяването му: 

1. ако не подлежи на обжалване; 

2. ако жалбата срещу него е просрочена или оттеглена. 

(2) Влязлото в сила решение се изпраща на адвокатската колегия, в която е 

вписан наказания младши адвокат, адвокат, чуждестранния адвокат или адвокат от 

Европейския съюз, както и на Висшия адвокатски съвет. 

 

Чл.217(1)  Адвокатският съвет вписва дисциплинарното наказание в досието 

на младшия адвокат, адвоката, чуждестранния адвокат или на адвоката от 

Европейския съюз. Адвокатският съвет съхранява архива с решенията за налагане 

на дисциплинарни наказания до напускане на колегията от младшия адвокат, 

адвоката, чуждестранния адвокат или адвоката от Европейския съюз, но не по-

малко от 15 години. 

(2) Висшият адвокатски съвет отбелязва наказанието в Единния регистър на 

адвокатите в България.  

(3) Председателят на Висшия адвокатски съвет предприема действия за 

обнародване в „Държавен вестник“ на решението, с което се налага дисциплинарно 

наказание по ал.1 и по чл.216.  

(4) В случаите когато е наложено дисциплинарно наказание по чл.194, ал.1, т. 

4, адвокатът се отписва от  адвокатската колегия, съгласно чл.131, ал.1, „г“. 

 

Чл.218(1)  Влязлото в сила решение, с което е наложено дисциплинарно 

наказание глоба и са присъдени разноски може да бъде изпълнено доброволно от 

наказания младши адвокат, адвокат или на адвокат от Европейския съюз в 30-

дневен срок от датата на влизането му в сила. Покана за доброволно изпълнение не 

се изпраща.  

(2) Принудителното изпълнение на решението, с което е наложено 

дисциплинарно наказание глоба и са присъдени разноски, се допуска по искане на 

Адвокатския съвет на адвокатската колегия, в която е вписан наказания младши 

адвокат, адвокат, чуждестранен адвокат или на адвокат от Европейския съюз по 

реда на чл.418 от Гражданския процесуален кодекс.  

 

Чл.219(1) Срокът за изтърпяване на наложено дисциплинарно наказание 

„лишаване от право да се упражнява адвокатска професия” започва да тече от 

деня на влизане в сила на решението за налагането му. 

(2) Срокът на изтърпяване наложеното наказание „лишаване от право да 

упражнява адвокатска професия” изтича в последния календарен ден на срока, за 

който е наложено. 
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Раздел III 

Органи на дисциплинарното производство 

 
Чл.220(1) Дисциплинарните комисии разглеждат като първа инстанция 

дисциплинарните производства срещу адвокати за нарушения на правилата за 

упражняване на адвокатската професия, в това число и на етичните принципи, 

залегнали в Етичния кодекс на адвоката, независимо от правомощията на 

съдилищата да налагат по-тежки или други санкции и наказания. 

(2) В седалището на всяка адвокатска колегия има по една Дисциплинарна 

комисия. 

(3) Дисциплинарните комисии са компетентни да разглеждат дисциплинарни 

производства срещу адвокати, вписани в колегията, където е седалището на 

Дисциплинарната комисия. 

 

Чл.221(1) За членове на Дисциплинарна комисия могат да бъдат избирани 

адвокати с най-малко 15 години адвокатски стаж, членуващи в колегията, където е 

седалището на Дисциплинарната комисия, които не са членове на регионални или 

централни органи на Адвокатурата.  

(2) В случай, че в съответната колегия няма достатъчно кандидати, 

отговарящи на изискването за стаж, за членове на Дисциплинарната комисия могат 

да бъдат избирани адвокати с най-малко 10 години адвокатски стаж.  

(3) Членовете на Дисциплинарната комисия се избират, както следва: 

1. за колегии, в които членуват до 200 адвоката – седем основни и двама резервни 

членове; 

2. за колегии, в които членуват от 200 до 1000 адвоката – девет основни и трима 

резервни членове; 

3. за колегии, в които членуват от 1000 до 2000 адвоката – единадесет основни и 

четирима резервни членове.  

(4) Членовете на Дисциплинарната комисия се избират за срок от 3 години и 

могат да бъдат преизбирани за не повече от два последователни мандата. 

(5) Изборите се провеждат по реда на Раздел III от Глава трета. 

(6) При напускане или в случай на смърт на постоянен член на 

Дисциплинарната комисия, той се замества от резервен член, получил най-голям 

брой гласове на изборите, който става основен член на Дисциплинарната комисия.  

 

Чл.205(1) Председателят на Дисциплинарна комисия се избира от всички 

нейни членове с обикновено мнозинство.  

(2) Председателят на Дисциплинарната комисия не участва в заседанията на 

нейните състави. 
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Чл.222(1) Дисциплинарните комисии заседават в състави: един председател и 

двама членове, определени на случаен принцип.  

(2) За председател на състав на Дисциплинарна комисия се избира адвокатът 

с най-голям адвокатски стаж измежду членовете на състава. 

(3) Старшинството на членовете на Дисциплинарната комисия се определя по 

продължителността на адвокатския им стаж. 

 

Чл.223(1) Висшата дисциплинарна комисия разглежда като втора инстанция  

жалбите срещу решенията на дисциплинарните комисии. 

(2) Висшата дисциплинарна комисия е със седалище в град София. 

 

Чл.224. Висшата дисциплинарна комисия е в състав от 15 редовни и 7 

резервни членове. Старшинството на членовете на Висшата дисциплинарна комисия 

се определя по продължителността на адвокатския им стаж. 

 

Чл.225(1) За членове на Висшата дисциплинарната комисия могат да бъдат 

избирани адвокати с най-малко 15 години адвокатски стаж, които не са членове на 

местни или централни органи на Адвокатурата. В случай, че няма достатъчно 

кандидати, отговарящи на условието за стаж, за членове на Висшата дисциплинарна 

комисия могат да бъдат избирани адвокати с най-малко 10 години адвокатски стаж. 

(2) Членовете на Висшата дисциплинарна комисия се избират от всички 

адвокатски колегии в страната на преки избори, проведени по реда на Раздел II от 

Глава трета.  

(3) Членовете на Висшата дисциплинарна комисия се избират за срок от 4 

години и могат да бъдат преизбирани за не повече от два последователни мандата. 

(4) Председателят на Висшата дисциплинарна комисия се избира от всички 

членове на Дисциплинарната комисия с обикновено мнозинство. 

(5) При напускане или в случай на смърт на постоянен член на Висшата 

дисциплинарна комисия, той се замества от резервен член, който става основен член 

на Висшата дисциплинарна комисия.  

 

Чл.226(1) Висшата дисциплинарна комисия заседава в състав: председател и 

двама члена, определени на случаен принцип.  

(2) Председателят на Висшата дисциплинарна комисия не участва в 

заседанията на нейните състави. 

(3) За председател на състав на Висшата дисциплинарна комисия се избира 

адвокатът с най-голям адвокатски стаж измежду членовете на състава. 
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Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. По смисъла на този закон: 

1. „Правна услуга“ е услуга под формата на юридическа консултация, 

процесуално или друго представителство и/или процесуална защита, предоставяна 

от професионален юрист или практикуващ адвокат на лице, потърсило такава 

услуга. 

2. „Клиент“ е физическо или юридическо лице, потърсило или на което се 

предоставя правна услуга от квалифицирано в юридическата наука лице с 

придобита адвокатска правоспособност. 

3. „Нелоялна конкуренция“ може да е всяко действие или бездействие при 

осъществяване на адвокатската дейност, което е в противоречие с този закон и 

Етичния кодекс на адвоката, с което се уврежда доброто име, авторитета и интереса 

на други адвокати, на тяхната практика или на техни сдружения, или се нарушава 

принципа на колегиалност и добросъвестност в отношенията между адвокати.  

4. „Юридически стаж“ е времето, през което лицето е работило на длъжност 

или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и 

правоспособност, включително стаж на лицата с висше юридическо образование, 

които са членове на държавни органи – комисии или агенции или които работят на 

длъжност съдебен помощник във Върховния касационен съд или Върховния 

административен съд, прокурорски помощник във Върховната касационна 

прокуратура или Върховната административна прокуратура, разследващ полицай с 

висше юридическо образование в системата на Министерството на вътрешните 

работи, разследващ полицай с висше юридическо образование в Министерството на 

отбраната или разследващ митнически инспектор в Агенция "Митници". 

5. „Държава, в която е придобита адвокатска правоспособност“ е 

държавата, в която лицето е придобило право да упражнява адвокатска професия по 

чл.4, независимо от наименованието, под което тази дейност се упражнява или 

гражданството на лицето. 

6. „Упражняването на адвокатска професия от адвокат от Европейския 

съюз“ е действително и непрекъснато, когато е упражнявана без прекъсване в 

продължение най-малко на три години, освен при бременност и раждане или 

временна неработоспособност. 

7. „Група адвокати от Европейския съюз“ е всяка форма на сдружаване на 

адвокати, създадена съгласно законодателството на държава – член на Европейския 

съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария. 
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8. За „лица, които са извън адвокатската професия“ в група за съвместно 

упражняване на професията от адвокати от Европейския съюз се смятат лица, които 

нямат качеството адвокат, но: 

а) притежават изцяло или отчасти капитала на групата, или 

б) използват фирмата или наименованието, под която се извършва дейността 

на групата, или 

в) упражняват правото на вземане на решения. 

9. „Маловажен случай“ е този, при който извършеното нарушение или 

неизпълнение на задължение от практикуващ адвокат, адвокатска кантора или 

адвокатско дружество, с оглед липсата или незначителността на евентуалните 

вредни последици или с оглед други смекчаващи обстоятелства, представлява по-

ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на 

нарушение или на неизпълнение на задължение от съответния вид. 

10. „Повторно“ е дисциплинарното нарушение, извършено след влизане в 

сила на решението, с което е наложено дисциплинарно наказание за същото 

нарушение, и преди настъпването на реабилитация. 

11. „Повторност“ е поведение на адвокат, отличаващо се с видимо 

повтаряне на недобросъвестни, неколегиални, неетични или неправомерни действия 

или бездействия, които вече са били определени по надлежния ред за укорими. 

Същото може да се отнася и за поведението на клиент спрямо обслужващия го 

адвокат, неговата кантора, както и спрямо адвокатско съдружие или адвокатско 

дружество. 

12. „Системни дисциплинарни нарушения“ са действия или бездействия по 

отношение на правно регламентирано поведение на адвокат, извършвани в рамките 

на упражняваната адвокатска дейност няколко пъти или постоянно. 

13. „Тежко дисциплинарно нарушение“ е поведение на адвоката, с което 

целево или като резултат е реализирал продължително или краткотрайно, но 

значимо по обем неизпълнение на правно регламентирани задължения, с което е 

въздействано отрицателно въру организацията на Адвокатурата или са накърнени 

законни интереси на клиенти и с това е уронен авторитета на адвокатското 

съсловие. 

14. „Особено тежко дисциплинарно нарушение“ е поведение на адвоката, 

което осъществява кумулативно и белезите на престъпление и на административно 

нарушение, като например: злоупотреба с доверието и/или с лични данни или 

средства на клиенти с цел лично обогатяване за тяхна сметка от имуществото им; 

измама или системно злепоставяне на други адвокати или на органи от българската 

Адвокатура. 

15. „Особени обстоятелства, които определят намаляването на 

възнаграждението“ е наличието в конкретно разглеждан случай на предпоставки за 

прилагане на разпоредбата на чл.189, ал.1 при договаряне между адвокат и клиент, 
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ангажиращи и преценката на съда при присъждане на разноските на страните, 

независимо за коя от тях съдебният акт е благоприятен. 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. Доколкото в този закон не се предвижда друго, за реда и начина на 

връчване на съобщенията се прилага съответно Гражданският процесуален кодекс. 

 

§ 2. В 6-месечен срок от влизане в сила на този закон Висшият адвокатски 

съвет въвежда в Адвокатурата информационна система за електронен избор през 

Интернет. 

 

§ 3. В 9-месечен срок от влизане в сила на този закон се провеждат избори за 

централни и регионални органи на Адвокатурата, както и за делегати на Общото 

събрание на Съюза на адвокатските колегии.  

 

§ 4. След влизане на този закон в сила, имуществото на Висшия адвокатски 

съвет се предава на  Съюза на адвокатските колегии. За целта при прехвърлянето се 

извършва цялостна ревизия на имуществото, която завършва с ревизионен акт, 

съдържащ подробен опис. Прехвърлянето на имуществото от Висшия адвокатски 

съвет на Съюза на адвокатските колегии се извършва с предавателно-приемателен 

протокол, който след подписването и заверяването му, става неразделна част от 

ревизионния акт и останалата документация, съпътстваща прехвърлянето на 

имуществото. 

 

§ 5(1) Лицата, придобили адвокатска правоспособност до влизането в сила на 

този закон, запазват правата си. 

(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата по ал.1 са 

длъжни да заявят пред съответния адвокатски съвет обстоятелствата, подлежащи на 

вписване в регистъра на адвокатската колегия съгласно този закон. 

(3) В срока по ал.2 съществуващите дружества по чл.357 - 364 от Закона за 

задълженията и договорите са длъжни да заявят за вписване в адвокатската колегия 

договора и обстоятелствата, подлежащи на вписване по този закон. 

 

§ 6. В чл.78 от Гражданския процесуален кодекс се правят следните 

изменения: 

1. Алинея 1 се изменя по следния начин: Създава се второ изречение „При 

напрвавено възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, 

същото може да бъде намалено до минималния размер, предвиден в Методиката  
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по чл.186 за съответния вид правна услуга, при преценка на сложността на 

правния спор и обема на положения адвокатски труд.“; 

2. Алинея 4 се допълва по следния начин: „Ответникът има право на 

разноски и при прекратяване на делото, когато прекратяването е извършено след 

първото открито заседание по делото. Ако прекратяването е извършено при 

служебна проверка на съда в закрито заседание преди състезателната фаза, 

разноски на страните не се присъждат в пълен размер.“ 

3. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание: „Страните по 

въззивно и касационно производства имат право да искат заплащане на 

направените от тях разноски в съответното производство и в случаите, когато 

делото бъде върнато за произнасяне по същество.“ 

4. Алинея 8 се отменя. 

 

§ 7. В Административнопроцесуалния кодекс се правят следните изменения и 

допълнения:  

1. В чл.143 от Административнопроцесуалния кодекс се правят следните 

изменения и допълнения: 

а) Алинея 3 се изменя по следния начин: „Когато съдът отхвърли 

оспорването или прекрати производството след първото заседание по делото, 

ответникът има право на разноски, преценени по обема и сложността на 

предоставената му адвокатска услуга и съобразно методиката по чл.186, освен 

ако с поведението си е дал повод за завеждане на делото.“ 

б) Създава се нова алинея 4 със следното съдържание: „Ако съдът в закрито 

заседание се произнесе, като не допусне оспорването или иска до разглеждане по 

същество и прекрати производството по него, разноски на страните не се 

присъждат в пълен размер.“ 

в) Сегашната алинея 4 става алинея 5 със следното съдържание: „Когато 

съдът отхвърли оспорването или прекрати производството, право на разноски 

имат и заинтересованите страни, за които актът е благоприятен, при преценка 

на сложността на правния спор и обема на положения адвокатски труд.“ 

2. В чл.222 се създава нова алинея 3 със следното съдържание: 

„(3) Когато решението на първоинстанционния съд бъде отменено и делото 

бъде върнато при условията на ал.2, Върховният административен съд се 

произнася и по направените от страните разноски в касационното производство.“ 

3. Член.226 алинея 3 се изменя по следния начин: 

„(3) Съдът, при новото разглеждане на делото се произнася по разноските 

по реда на чл.143.“ 

 

§ 8. Този закон отменя Закон за адвокатурата (Обн. ДВ, бр.55 от 25 Юни 2004 

г., изм. ДВ, бр.43 от 20 Май 2005 г., изм. ДВ, бр.79 от 4 Октомври 2005 г., изм. ДВ, 
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бр.10 от 31 Януари 2006 г., изм. ДВ, бр.39 от 12 Май 2006 г., изм. ДВ, бр.105 от 22 

Декември 2006 г., изм. ДВ, бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ, бр.69 от 5 Август 2008 

г., изм. ДВ, бр.53 от 13 Юли 2010г., изм. ДВ, бр.101 от 28 Декември 2010 г., изм. 

ДВ, бр.82 от 21 Октомври 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр.97 от 7 Декември 2012 г., изм. 

ДВ, бр.32 от 22 Април 2016 г., доп. ДВ, бр.110 от 29 Декември 2020 г., изм. и доп. 

ДВ, бр.17 от 26 Февруари 2021 г.) 

 

§ 9. Този закон влиза в сила от обнародването му в Държавен вестник. 

 

 

 


