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ПРОЕКТ  
ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА 
АДВОКАТУРАТА 
Изготвен от адв. Владислав Янев от САК в изпълнение 
решение на събрание на представители на адвокатските 
колегии от страната. 
 
ЗАБ. Изложеното е чернова, която предстои да се обсъжда 
от работна група и членовете на САС, след което ще се 
представи окончателния вариант 

 
Заб. Към съществуващия законов текст в рамка са дадени 
новите /променените/ текстове, като конкретно с удебелен 
шрифт /болд/ е изписан текста на предлаганите промени/. 

 
 

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА 
Обн. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 

2005г., изм. ДВ. бр.10 от 31 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 
Декември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 13 
Юли 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. 
бр.97 от 7 Декември 2012г. 

Глава първа. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 2. (1) Упражняването на адвокатската професия е дейност, предвидена в Конституцията, за 
правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и 
юридическите лица. Тя се осъществява от вписани по съответния законов ред адвокати, с активни 
адвокатски права в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и 
самоиздръжка. 

 
 

(2) Адвокат може да бъде само лице, отговарящо на предвидените в закона изисквания, 
издържало утвърдените за приемане като адвокат теоретико - практически изпит и преценка за 
съответствие с морално - етичните изисквания за упражняване на адвокатската професия, 
положило клетва, вписано в регистъра на адвокатската колегия. 

 

/3/нова Адвокатска дейност се извършва само от адвокати с активни адвокатски права. 
Адвокатите, които са лишени от право да упражняват адвокатската професия или с 
преустановени по други причини адвокатски права  могат да практикуват след постановяване на 
влязло в сила решение на съответната адвокатска колегия в която членуват за възстановяване 
на адвокатските им права. 

 
Глава втора. 

ПРИДОБИВАНЕ ПРАВА НА АДВОКАТ 
 

3. да има най-малко две години адвокатски стаж; 

 

(2) Придобилият юридическа правоспособност, който няма две години адвокатски стаж, може да 
упражнява дейност като младши адвокат при условията на този закон. 
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ЗАБ чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията 
Чл. 129. (1) Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, 

преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет. 
 (3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2003 г.) С навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или 

следовател и след атестиране, с решение на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и 
следователите стават несменяеми. Те, включително лицата по ал. 2, се освобождават от 
длъжност само при: 

5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, 
които накърняват престижа на съдебната власт. 

 

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, 
бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съдия, прокурор, следовател, разследващ полицай, 
държавен служител, съдия по вписванията, държавен съдебен изпълнител, юрисконсулт, 
данъчен инспектор, разследващ полицай с висше юридическо образование, разследващ 
митнически служител, които са били дисциплинарно уволнени или освободени от длъжност 
поради извършено тежко нарушение, системно неизпълнение на служебните задължения или за 
извършване на действия, които накърняват престижа на службата, която е заемал, ако не са 
изтекли пет години от датата на освобождаване от длъжност; 

 

(3) Лицата по ал. 1 могат да подават молба за вписване и преди да са отпаднали пречките по ал. 
2, но вписването се извършва след отпадането на пречките. 

 

Чл. 6. (1) Кандидатът за адвокат подава до адвокатския съвет молба за приемане в адвокатската 
колегия. Към молбата се прилагат нотариално заверени: автобиография, декларация по образец, че 
отговаря на предвидените в закона изисквания за вписване като адвокат, диплома за висше 
юридическо образование на признат университет, удостоверение за преминат стаж, 
удостоверение за успешно издържан изпит за правоспособност, документи за натрупан стаж и 
медицинско удостоверение в оригинал. Дипломата за висше образование, специалност право се 
представя с удостоверение за проверка от МОНМ. Когато документите са на чужд език се 
представят и с легализиран превод. Към молбата се представя и нотариално заверена 
декларация по образец, че разрешава на ВАдС и съответната адвокатска колегия да съхраняват, 
обработват и публикуват личните му данните. 

 

(2) Адвокатският съвет проверява дали са налице предпоставките за придобиване на права на 
адвокат и в тримесечен срок от подаването на молбата се произнася с мотивирано решение за 
вписване. Имената на кандидатите с техния юридически стаж ако има такъв се публикуват в 
сайтовете на ВАдС и съответната адвокатска колегия. Непроизнасянето в срок се смята за 
мълчалив отказ. Молбата за приемане като адвокати на лица, които са били съдии, прокурори, съдии по 
вписванията, съдебни изпълнители, следователи, разследващи полицаи,  

 

(3) Без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен "доктор по 
право", както и лицата, които имат юридически адвокатски стаж повече от 5 години. Тези лица подават 
молба за вписване в адвокатската колегия. 

 

Чл. 7. (1) Решението на адвокатския съвет по чл. 6, ал. 2 се съобщава писмено на кандидата на 
посочения от него в молбата за приемане адрес и на контролния съвет на адвокатската колегия. 

 

Чл. 8. (1) Изпитът по чл. 4, ал. 1, т. 4  се организира и провежда от ВАдС в две сесии годишно, 
като се състои от теоретичен и от практически изпит, които са писмени. Изпитите се провеждат от 
изпитна комисия, определена със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет в състав: 
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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) Конкретния ред за провеждане на изпита се определя с наредба на Висшия адвокатски 
съвет. 

 

(3) Изпитът е писмен и устен с оценка "издържал" или "неиздържал". Оценките на кандидатите 
се публикуват в срок до 14 дни от провеждане на изпитите. Писмените работи на кандидатите се 
съхраняват в срок от 3 години, а изпитните протоколи за срок от 5г. При изпити с тестове и 
решаване на казуси изпитната комисия публикува верните отговори на тестовете и правилните 
решения на казусите в срок до 30 дни след провеждане на изпитите. 

 

Чл. 9. (1) Успешно издържалите изпита и лицата по чл. 6, ал. 3  преминават проверка пред 
комисия назначена от съответната адвокатска колегия, в която кандидатстват, която чрез лично 
събеседване с кандидата установява наличието на нужните професионални, етични и морални 
качества. За събеседването комисията съставя протокол. Условията и редът за провеждане на 
събеседването се определят с правилник на съответната адвокатска колегия. Успешно 
преминалите събеседването кандидати се вписват след полагане на следната клетва: "Заклевам се 
да изпълнявам добросъвестно задълженията си като адвокат в съответствие с Конституцията, законите 
на Република България и морала, както и с актовете на ЕС и международни актове , които са приети 
от Република България, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение и чрез 
поведението си при нейното упражняване и в обществото да проявявам уважение към институциите на 
съда и органите на властта, да защитавам с всички допустими от закона средства правата и законните 
интереси на моите доверители и подзащитни и да не издавам поверените ми от тях в качеството ми 
на техен адвокат техни тайни. Да пазя принципите на демократичното общество, интересите на 
българската адвокатура, нейния авторитета и този на нейните органи и колегите адвокати. Заклех 
се." 

 

(2) Кандидатът полага клетвата в тържествено заседание и подписва клетвен лист със 
съдържанието на клетвата. 

 

(3) В 30-дневен срок след полагане на клетвата адвокатът се вписва в регистъра на адвокатската 
колегия и в Единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет. 

 

(4) След вписването по ал. 3 в 14-дневен срок адвокатският съвет издава на всеки адвокат карта 
по образец, установен с решение на Висшия адвокатски съвет. Адвокатската карта е официален 
удостоверителен документ, доказващ качеството и правомощията на адвокат. При изпълнение на 
адвокатската си дейност адвокатът се легитимира пред всички държавни и общински органи, 
физически и юридически лица с адвокатската си карта. Адвокатската карта не може да се отнема 
от адвоката от никое длъжностно лице и по никакъв повод, освен от председателя или секретаря 
на съответната адвокатска колегия. 

 

(5) Адвокатската карта подлежи на ежегодна заверка от адвокатската колегия, в която членува 
адвоката. При изгубване на адвокатска карта адвоката е длъжен веднага да съобщи това на 
ръководството на своята колегия, което анулира картата и издава нова на адвоката и публикува 
анулирането на картата в ежедневен вестник разпространяван в цялата страна. Разноските се 
поемат от адвоката, който дължи и определена от адвокатската колегия глоба при загубване на 
картата. Всички длъжностни лица намерили адвокатска карта са длъжни да я предадат на 
съответната адвокатска колегия. 
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(7) нова Всеки адвокат е длъжен в 7-мо дневен срок от настъпването на промяна, касаеща 
изискванията за придобиване качеството на адвокат или условията за практикуване на 
дейността, здравен или социално осигурителен статус, както и при промяна на имената или на 
адреса на кантората да подаде заявление в адвокатската колегия към която е вписан за 
отразяване на настъпилите промени, като към заявлението приложи заверени от него преписи на 
съответните документи.  

 

(8) нова Всяка адвокатска колегия има право да получава, ползва и съхранява лични данни 
на вписаните при нея адвокатите и предоставени от последните данни на членове на техни 
семейства. Всеки адвокат при упражняването на адвокатската си дейност има право да получава, 
ползва и съхранява лични данни на физически и юридически лица с които е свързана 
изпълняваната от него дейност. Редът и условията за ползване, съхраняване и унищожаване на 
получените от адвокатските колегии и адвокатите лични данни се регламентира с Правилник 
издаден от Висшия адвокатски съвет.  

  

(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. При обективна необходимост наличието на тези 
предпоставки се доказва с представяне съответно на договорите или доказателства за наличие 
на взаимност. Когато същите са на чужд език се представят в легализирани преводи 

 

(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, което се представя в оригинал и легализиран превод.. 

 

(4) Председателят на Висшия адвокатски съвет се произнася с мотивирано решение в 7-дневен 
срок от постъпване на молбата, след проверка на правоспособността на . чуждестранния адвокат и 
вземане становището на българския адвокат. При необходимост председателят има право да изиска 
допълнително представяне на надлежни доказателства за качеството на адвокат и 
правоспособността на чуждестранния адвокат, като до представянето им срокът за произнасяне 
се удължава. 

 

(2) Заедно с уведомлението по ал. 1 на адвокатския съвет се представя документ в оригинал и 
легализиран превод, удостоверяващ адвокатска правоспособност в държавата, в която е придобита, 
издаден преди не повече от три месеца, доказателство за сключена застраховка по чл. 50, документ за 
самоличност, както и писмено съгласие от адвокат от съответната адвокатска колегия, който ще 
придружава кандидата в случай на осъществяване на процесуално представителство. При 
необходимост председателят на съответната колегия има право да изиска от чуждестранния 
адвокат допълнително представяне на надлежни доказателства за качеството му на адвокат и 
правоспособността му, като до представянето им срокът за произнасяне се удължава. 

 

(2) Кандидатът за младши адвокат подава молба по реда на чл. 6, ал. 1 и 2 до адвокатския 
съвет(6) Отказът за вписване или за издаване на адвокатска карта подлежи на обжалване по реда на чл. 
7. Към молбата се прилагат нотариално заверени: автобиография, декларация по образец, че 
отговаря на предвидените в закона изисквания за вписване като адвокат, документи 
удостоверяващи висше юридическо образование, преминат стаж, изпит за правоспособност, 
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натрупан стаж и медицинско удостоверение в оригинал. Дипломата за висше образование, 
специалност право се представя с удостоверение за проверка от МОНМ. Когато документите са 
на чужд език в се представят и с легализиран превод. Към молбата се представя и нотариално 
заверена декларация по образец, че разрешава на ВАдС и съответната адвокатска колегия да 
съхраняват, обработват и публикуват личните му данните.  

 

(9) Младшият адвокат придобива правата на адвокат и му се издава карта на адвокат, след 
изтичане на две години  в който период не преустановявал адвокатската си дейност чрез 
лишаване или преустановяване на адвокатските му права, освен ако не са възникнали пречките 
по чл. 5. 

 

 (4) Адвокатските сътрудници нямат право да преупълномощават трети лица с правата си по този 
закон, освен адвокати и младши адвокати. 

 

4. при поставяне под запрещение или настъпване на друга причина обективно поставяща 
адвоката в постоянна или продължителна невъзможност да изпълнява дейността си съобразно 
изискванията на настоящия закон; 

 

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от 
Европейския съюз временно преустановява упражняването на адвокатската професия, когато бъде 
избран на длъжност, която е несъвместима с упражняването на адвокатската професия, както и поради 
болест или друга основателна причина. При временно преустановяване упражняването на адвокатската 
професия адвокатът или адвокатът от Европейския съюз заплаща вноските към адвокатския съвет и 
Висшия адвокатски съвет, освен в случай на преустановяване поради болест. При наличие на особени 
и изключителни обстоятелства, адвокатския съвет на колегията към която е вписан адвоката, 
който временно е преустановил упражняването на адвокатската професия, може със свое 
решение временно да го освободи от заплащане на дължимия се за колегията членски внос. 
Задължението за заплащане на членски внос се счита за възстановено по право от деня на 
подновяване упражняването на адвокатската професия. 

 

Чл. 24. (1) Упражняването на адвокатската професия включва извършваните от вписан и не 
преустановил правата си адвокат правни и фактически действия, както и съзнателните откази да 
се извършват такива действия, целящи реализиране и защита на законните права и интереси на 
физически и юридически лица. 

Представителството по пълномощие на трети физически и юридически лица в процеси 
пред административни и полицейски органи, прокуратура, съд, арбитражни съдилища, 
изпълнителни и нотариални производства е изключителен прерогатив на адвокатската дейност и 
може да се реализира единствено от вписани и действащи адвокати, а от трети лица в изрично 
предвидените в закона случаи. 

 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Пред Върховния касационен съд и Върховния административен 
съд страните могат да бъдат представлявани и защитавани от адвокати или от адвокати от Европейския 
съюз с най-малко 5-годишен адвокатски стаж. 

 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може въз основа на 
устно упълномощаване да извърши неотложни действия, когато това се налага за запазването на 
правата и законните интереси на клиента. Тези действия следва да бъдат потвърдени писмено от 
упълномощителя. В особени случаи на неотложност и при невъзможност да установи връзка със 
своя упълномощител, адвокат който е пълномощник, служебен защитник или повереник има 
право и без упълномощаване да извършва от името и за сметка на клиента си счетени от него за 
необходими правни и фактически действия, когато това се налага за запазването на правата и 
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законните интереси на защитаваното от него лице, като за същите своевременно уведомява 
съответното лице и органът ръководещ съответното производство, а при липса на такива 
писмено уведомява адвокатската колегия в която е вписан. 

 

(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да 
преупълномощава друг адвокат с правата по първоначалното пълномощно със съгласието на клиента, 
освен ако не е имал обективна възможност да установи връзка с клиента си и това се е налагало 
за защита на неговите интереси, като в последния случай дължи уведомяване на клиента с 
изложение на предприетите действия, причината за тяхното извършване и последиците от тях. 

 

(5) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да 
заверява преписи от даденото му пълномощно, както и от предоставени му от клиента или от 
държавни и общински органи документи. Заверените от адвоката преписи се ползват с 
доказателствена стойност на нотариално заверени преписи. 

 

 (2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При неоснователно оттегляне на пълномощията или 
неоснователно прекратяване на договора, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право 
на възнаграждение в пълен размер, а при основателно оттегляне на пълномощното се дължи 
възнаграждение само за положения труд. 

 

Адвокатите и адвокатите от Европейския съюз са длъжни да поддържат и повишават 
професионалната си квалификация в областта, в правната област в която практикуват. 

 

 (3) нова Адвокатските колегии организират собствени програми за поддържане и 
повишаване на професионалната квалификация на адвокатите свои членове. 

 

Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Пред съда, прокуратура, полиция, служители на 
Агенция по вписванията, съдебни изпълнители, нотариуси, държавни и общински органи и други 
служби в страната адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е приравнен със съдията по 
отношение на дължимото му уважение и за изпълнението на дейността му се дължи съдействие като 
на съдия. Контролния режим за влизане и излизане от сградите на съда за адвокатите е еднакъв с 
този на съдиите. 

  

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Ако на адвокат или адвокат от Европейския съюз при или по повод 
упражняване на професията не е оказано дължимото уважение и съдействие, адвокатският съвет по 
негово искане или по свой почин оправомощава един от членовете на колегията да извърши проверка 
по случая заедно с представител на съда, органа на досъдебното производство, Агенция по 
вписванията, камарата на частните съдии изпълнители и на нотариусите, административния орган 
или служба. 

 

(3) Адвокатският съвет уведомява писмено ръководителя на съда, на органа на досъдебното 
производство, Агенция по вписванията, камарата на частните съдии изпълнители и на 
нотариусите, на административния орган или служба за случая, като може да изиска предоставяне на 
информация по случая, както и нужните преписи от документи. Ръководителят е длъжен в 7-
дневен срок да представи нужната информация и преписи, като в същия срок може да определи 
представител, който да участва в проверката. При отказ да се предостави исканата информация и 
преписи от документи в определения срок, ръководителят дължи предвидената в закона 
административна отговорност. 

 

Чл. 31. (Предишен текст на чл. 31, изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът и трайно установеният 
адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават 
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копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, Агенция по 
вписванията, частни съдебни изпълнители, нотариуси, административните органи и други служби в 
страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на 
адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия 
адвокатски съвет. 

 

Чл. 33. (1) Адвокатските книжа, досиета, снимки, телефони и други средства за комуникация, 
електронни документи, компютърна техника и други носители на информация и трасета за предаване 
на информация и данни са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, сканиране, 
проверка, задържане или изземване. При възражение на адвоката, придобити по незаконен начин 
сведения, документи и други носители на информация не могат да се използват като 
доказателства в процес. При възражение на адвоката не могат да се приемат в процес 
свидетелски показания за сведения узнати при извършено срещу адвоката нарушение. 

 

(2) Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент и близки на клиента, както и между 
адвокати без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи 
на преглеждане, копиране, сканиране, проверка, задържане или изземване и не може да бъде 
използвана като доказателство. 

 

(3) Срещите и разговорите между адвокат и негов клиент и близки на клиента, както и между 
адвокати не могат да се слушат,  записват или заснемат. Евентуално направените записи и снимки не 
могат да се използват като доказателствени средства и подлежат на незабавно унищожаване. Лицата 
наблюдавали или слушали срещите и разговорите не могат да се разпитват като свидетели за 
тяхното съдържание. 

 

(4) Адвокатът не може да бъде разпитван или от него да се изискват обяснения или сведения 
в процесуално качество относно: срещите, разговорите и кореспонденцията му с клиент; срещите, 
разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е 
узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие, освен в случай на самозащита от 
адвоката в образувано срещу него производство. 

 

Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право 
да се среща насаме с клиента си и извън времето обявено за свиждания с останалите граждани, 
включително когато той е задържан под стража или лишен от свобода. При задържане под стража 
адвокатът има право да се срещне насаме и да разговаря със задържаното лице веднага след 
задържането му.  

 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) По време на срещите адвокатът или адвокатът от Европейския 
съюз има право да предава и получава писмени материали във връзка с делото, съдържанието на които 
не подлежи на проверка. При всички срещи на адвокат със задържано под стража лице или такова 
изтърпяващо наложено му наказание, адвокатът има право да му представя за прочит и 
подписване книжа, да си води записки, да получава документи и доказателства, които се намират 
в задържаното лице, както и да прибере същите и ги изнесе от мястото на задържането, 
съответно от мястото на лишаване от свобода. Съдържанието на съставените или подписани 
при срещата документи е адвокатска тайна, узнаването на която е забранено, а самите документи, 
които адвоката държи в себе си са неприкосновени  

 

(3) Срещите и разговорите по време на срещите не могат да се заснемат, подслушват или 
записват, но срещите могат да бъдат наблюдавани от достатъчно разстояние при което не мое да се 
чува разговора. 
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(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При посещения в полиция, прокуратура, съд, места за 
лишаване от свобода и свижданията със задържани лица и лица изтърпяващи наказания, 
адвокатът може да се легитимира само с адвокатска карта, а адвокатът от Европейския съюз - с 
адвокатска карта или удостоверение по чл. 19б, ал. 3. 

 

(5) нова Адвокатът има право да изиска авансово плащане на предстоящите разходи за 
изпълнение на поетата работа. При необходимост адвокатът има право да извърши Обективно 
необходимите за работата му разноски със свои средства, които подлежат на възстановяване от 
клиента при представяне на разходни документи, ако такива и за тях не се постигне съгласие, 
размерът им се определя от адвокатския съвет по реда на ал. 3. 

 

(6) нова Условията и сроковете за плащане на адвокатския хонорар се определят свободно 
от страните.  

 

(7) нова Върху главниците на дължимия но неизплатен адвокатски хонорар и направените 
от адвоката разноски по ал. 5 се дължи законната лихва. 

 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При направено от адвоката искане, като разноски по делото се 
присъждат и  

а/ Договореният, но неизплатен до приключване на производството хонорар се присъжда 
като разноски по същото в размер определен от съда или съответния друг ръководещ 
производството орган.  

б/ Минималния адвокатски хонорар по Тарифата на Висшия адвокатски съвет, в случаите, 
при които адвокатът е оказал безплатна помощ в случаите по ал. 1. 

В тези случаи съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в 
наредбата по чл. 36, ал. 2 и осъжда другата страна да го заплати. 

 

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Паричните средства, които клиентът предоставя за 
разходване от адвоката или от адвоката от Европейския съюз, могат да се внесат в банка по клиентска 
сметка. Клиентска сметка може да разкрива както адвокат или адвокат от Европейския съюз, така и 
адвокатско дружество. Сумите по клиентската сметка не са част от имуществото на адвоката и на 
адвоката от Европейския съюз или на адвокатското дружество и не подлежат на запориране или 
инкасиране независимо от правното основание и вида на задължението или кредитора. 

 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да 
удържи от постъпилите от или за неговия клиент средства сумата за своите разходи, доколкото те не са 
покрити от получени аванси, но е длъжен да представи отчет на клиента при искане от негова страна. 

 

(3) По клиентската сметка могат да се превеждат и разходват  суми за: 

 

Т.5. нова  разходи за извършените от адвоката дейности при условията на чл. 25.   , ал. 3.,  

 

(4) нова За осребрени от клиентската сметка суми по пункт 5 от предходната алинея, 
адвокатът дължи изрично писмено уведомяване на клиента си с представяне на обяснение по 
случая, разходни документи, ако такива са налични и извлечение от банковата транзакция за 
осребряване на сумата от клиентската сметка. При оспорване от клиента на основателността на 
сумата, адвокатът е длъжен в седмодневен срок от получаване на възражението да възстанови 
сумата в клиентската сметка, като за претенцията си може да се обърне към съда. При забава на 
адвоката същия дължи обезщетение за причинените вреди. 
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(5) нова За неизплатени на адвоката парични задължения, произтичащи от подписан между 
адвоката и длъжника писмен договор за правна защита и съдействие, а при липса на договор за 
присъдените на адвоката с решение на съответния адвокатски съвет суми, адвоката има право 
да се снабди от съда с изпълнителен лист по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс. 

 

(6) нова При задържане на адвокат от полицията адвоката има право на телефонни 
разговори в страната без ограничение.  

(7) нова В тези случаи полицейските органи: 
- нямат право да изземват находящи се в адвоката книжа, средства за писане, 

очила,мобилни телефони, компютри и други носители на информация, да ги четат, копират или 
сканират без изрично постановление на съответния прокурор.  

- са длъжни да осигурят на адвоката безпрепятствено право на свиждане с други адвокати, 
служители или стажанти от кантората му; да му осигурят възможност да уведоми адвокатската 
колегия в която е вписан, съда и органите на досъдебното производство за невъзможността си в 
периода на задържането му да се яви пред тях или да изпълни служебните си задължения.  

 

(8) нова При задържане на адвокат същия има право да предаде на посочени от него трети 
лица находящите се в него адвокатски книжа, мобилни телефони, компютри и други носители на 
информация, освен при изрично писмено постановление на прокурора, като в този случай 
адвоката има право да изиска копия от книжата и файловете веднага да се предадат с протокол 
на посочено от него лице. 

(9) нова Задържането на адвокат е основание за продължаване, спиране и за 
възстановяване на процесуални и давностни срокове. 

 
Глава девета. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДВОКАТА 
 

Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да 
упражнява добросъвестно и с нужния професионализъм своята професия и чрез своето поведение 
при нейното упражняване и извън нея да бъде достоен за необходимите за професията доверие и 
уважение. 

 

 (2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз се ръководи от 
върховенството на закона, общочовешките ценности и основни принципи на демократичното 
общество, като е длъжен да защитава правата и законните интереси на клиента си по най-добрия 
обективно възможен начин. 

 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен точно и 
своевременно да осведоми своя клиент за неговите права и задължения по конкретния случай. 

 

(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При или по повод воденето на дела адвокатът или адвокатът от 
Европейския съюз не може да си служи със средства и похвати, които имат за цел създаване на 
неоправдани пречки за реализиране на правата предмет на делото от гледна точка на закона и на 
адвокатската етика. 

 

(5) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да се 
ръководи от закона и законните интереси на своите клиенти, като бъде безкористен и независим 
при изпълнение на професионалните си задължения. Той е длъжен да не допуска въздействие и 
влияние при осъществяване на дейността си, както от неговите лични интереси, така и от трети лица и 
водещите производството органи. 
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(6) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да има 
кантора в населеното място в района на адвокатската колегия, чийто член е. Кантората не може да 
бъде домът на адвоката. Адресът на кантората се заявява за вписване в адвокатския съвет в 
седмодневен срок. Адвокатът може да обяви и работен кабинет в домът си, в който при 
необходимост да приема клиенти по вече поети договорни ангажименти. 

 

(7) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да влиза 
в съдебното заседание облечен с тога, изискванията за която и условията за ползването й се 
определят с решение на Висшия адвокатски съвет. 

 

Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да 
поема работа, за изпълнението на която знае или е бил длъжен да знае, че не притежава необходимите 
професионални знания, подготовка и свободно време. 

 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да бъде 
повереник или защитник на страна по дело, по което е бил съдия, съдебен заседател, прокурор, 
следовател, разследващ полицай, съдебен изпълнител или нотариус или е съпруг, съжителстващ 
на семейни начала, роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен 
или по сватовство до четвърта степен на съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател по 
делото. 

 

 (3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може 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, след като адвокатът изрично им е обяснил възможностите за 
наличие или възникване на противоречиви интереси, тяхното значение за защитата им и правото 
им да поискат отделни адвокати. Той не може да представлява или да защитава една от страните и 
тогава, когато по същото дело е давал съвети на другата страна. 

 

(5) Представителство и правни съвети на свързани лица може да се осъществяват само с 
предварителното им съгласие, след като адвокатът изрично им е обяснил възможностите за 
наличие или възникване на противоречиви интереси, тяхното значение за защитата им и правото 
им да поискат отделни адвокати. 

 

(6) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) 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 в 
случаите когато такива са му известни или му станат известни в процеса на работата.. 

 

(7)  нова В полицейско разследване, досъдебно и съдебно производство, адвокатът 
защитник на уличен, обвинен, подсъдим, няма право преди подзащитният си да изразява 
становище по авторството на деянието, участието на подзащитния си в същото и неговата вина. 

(8)  нова Адвокатът защитник на подсъдим, спрямо когото не е налице влязла в сила 
осъдителна присъда има право да получи от съда безплатно преписи от всички документи по 
делото, които счете за необходими за защитата му, освен такива, за които има изрична законова 
забрана. 

 

(1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокат или адвокат от Европейския съюз, който е вписан в 
Националния регистър за правна помощ, е длъжен да осъществява правна помощ по реда на Закона за 
правната помощ, когато е определен за това и конституиран като такъв с надлежен съдебен акт. 
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Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът, както и адвокатът от Европейския съюз е 
длъжен да пази тайните на своя клиент относно фактите и обстоятелствата предмет на делото, 
станали му известни или поверени му от клиента при работата му по време на делото и неговата 
подготовка без ограничение във времето. 

 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът, както и адвокатът от Европейския съюз няма право 
като свидетел да разкрива обстоятелства, които са му били поверени в качеството му на адвокат от 
негов клиент по време на делото и неговата подготовка или такива обстоятелства узнати от друг 
адвокат относно клиент. 

 

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да 
пази книжата по делата, по които е бил повереник или защитник, в продължение на 5 години от 
приключването на участието му в съответното производство. 

 

(2) Размерът на застрахователно покритие следва да е съобразен със стойността на 
имуществените интереси на делата, които води адвоката, съответно адвокатското дружество. 
Минималното задължително застрахователно покритие по застраховките се определя от Висшия 
адвокатски съвет. 

 

(6) нова адвокатът, съответно адвокатското дружество представя в адвокатската колегия 
номера и датата на сключване на застраховката, като посочва застрахователя и периода на 
действието й. 

 

Чл. 51. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За всяко виновно неизпълнение на задълженията си по този 
закон, по Етичния кодекс на адвоката и наредбите на Висшия адвокатски съвет, адвокатът или 
адвокатът от Европейския съюз носи предвидената дисциплинарна отговорност и отговаря пред 
клиента за причинените му вреди. 

 
Глава десета. 

СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ 
Раздел I. 

Адвокатско съдружие 
 

Раздел II. 
Общо събрание на адвокатската колегия 

 
Чл. 81.  
 

(2) Общото събрание се свиква от адвокатския съвет чрез писмена покана, обнародвана в 
"Държавен вестник", в която е обявен дневният ред, часът и мястото на провеждане на събранието, 
начинът на гласуване, отчетните доклади и останалите документи чието разглеждане е предмет 
на дневния ред и условията при които могат да се прочетат. Поканата се обнародва най-малко един 
месец преди провеждане на събранието. 

 

(6) Гласуването е лично или чрез адвокат - пълномощник, вписан в същата адвокатска колегия. 
Пълномощниците трябва да бъдат представени в адвокатския съвет най-рано един ден преди 
събранието. Адвокатския съвет изготвя списък на пълномощните като завежда същите с номер и 
дата на представянето им. В същия се вписват имената на упълномощителя, пълномощника, 
датата на издаване на пълномощното и неговия регистрационен номер от списъка на 
пълномощниците изготвен от адвокатската колегия. 

 



 12 

(7) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Един адвокат - пълномощник не може да представлява повече 
от един член на колегията. Пълномощното се представя в оригинал от упълномощителя в 
адвокатския съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му от 
упълномощения в деня на събранието. Списъкът на упълномощителите и на упълномощените се 
обявява на мястото на общото събрание,  

 

(8) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Решенията се взимат с явно гласуване, освен тези за избор на 
органи на адвокатската колегия, както и за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната. 
Начинът на гласуване – с вдигане на ръка в зала или с бюлетини с изписани на тях имената на 
гласуващите поставени в непрозрачен плик се определя с решение на адвокатския съвет и се 
посочва в поканата за свикване на събранието. 

 
Чл. 83.  
 

(4) нова Адвокатския съвет е длъжен да свика извънредно общо събрание, в случаите в 
които предходно ОС или взетите на него решения са отменени по предвидения в закона ред. В 
тези случаи извънредно общо събрание се свиква в 14-дневен срок от влизане в сила на 
отменителното решение. Ако това не бъде направено в посочения срок събранието се свиква от 
от Висшия адвокатски съвет.  

 

Чл. 84. (1) Всеки член на адвокатската колегия има право да се запознае с протоколите от 
заседанията на адвокатския съвет в които е взето решение за свикване на общото събрание, 
отчетните доклади, и останалите документи чието разглеждане е предмет на дневния ред, 
проекторешенията и мотивите към тях, както и останалата документация данни от която е 
инкорпорирана в отчетните доклади или са цитирана в същите. 

 

(2) нова Общо събрание се ръководи от водещи събранието от един до трима адвокати, 
които се определят от адвокатския съвет, всеки от които може поредно да води събранието, като 
смяната им се отразява в протокола..  

(3) нова За събранието се води стенографски протокол от предварително определен 
стенограф, както и звукозапис. В протокола се вписват имената на водещия в момента, дневния 
ред, всички изказвания, поставените на обсъждане въпроси, избора на преброители, 
проведеното гласуване, преброяването на гласовете и обявяването на резултатите. При 
поставени от участниците на процедурни въпроси, водещия събранието поставя същите на 
обсъждане и гласуване, които се провеждат по реда за приемане на решенията включени в 
дневния ред. Приетите от събранието процедурни решения са задължителни за водещите 
събранието. 

 (4) нова След всяко изказване се дава възможност за отговор на лицето към което е 
отправено запитване или на засегнатите, а след отговора се дава възможност за реплика на 
първоначално изказалия се. 

(5) нова Когато гласуването е явно в зала с вдигане на ръка, за преброяване на гласовете 
общото събрание предварително определя броя на преброителите и избира същите от 
присъстващите адвокати. Преброителите заявяват на водещия преброените от тях гласове „ЗА”, 
„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” за всяко гласуване, които се вписват в протокола. 

(6) нова Протокола се изготвя в срок до три дни от датата на събранието, като се подписва 
от стенографа и водещите събранието. Протоколите от общите събрания след изготвянето им се 
предават на Секретаря на колегията, който определя начина на съхраняването им, който е 10 
години, считано от датата на събранието. 

(7) нова Протоколите от събранията се обявяват на сайта на колегията в срок до три  дни от 
изготвянето им. 

(8) нова Верността на протокола може да се оспори единствено при оспорване на приетите 
на събранието решения в срока за оспорване на същите по реда на чл. 85. 
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Чл. 85. (1) Решенията на общото събрание могат да се обжалват от всеки, който е имал право да 
участва в гласуването, пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок от писменото обявяване на 
решенията. Решенията на Висшия адвокатски съвет подлежат на обжалване в 14-дневен срок 
пред ВКС, чието решение е окончателно. 

 

(3) До произнасяне по жалбата Висшият адвокатски съвет или съда може да спре изпълнението 
на решението на общото събрание. 

 
Раздел III. 

Адвокатски съвет 
 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За членове на адвокатския съвет могат да бъдат избирани 
членове на адвокатската колегия, които имат най-малко 10 години адвокатски стаж. 

 

 (4) При невъзможност да се избират членове, отговарящи на изискванията по ал. 3, е допустимо 
избирането на членове на адвокатския съвет с най-малко 5 години адвокатски стаж. 

 

Чл. 87. (1) Резервните членове участват в заседанието на адвокатския съвет със съвещателен 
глас. Редовните и резервните членове са длъжни да присъстват на заседанията и активно да 
участват в работата на съвета и приемането на неговите решения. 

 

(2) При напускане или отсъствие в продължение на три месеца на редовен член на адвокатския 
съвет той се замества с всички права от резервен член, получил най-голям брой гласове при избора. 
При равен брой гласове предимство има адвоката с по-голям адвокатски стаж. При неявяване на 
редовен член на адвокатския съвет и липса на кворум, отсъстващите до попълване на кворума 
основни членове се заместват от първите по реда на избирането им присъстващи на 
заседанието резервни членове.  

 

(2) нова Заседанията на адвокатски съвет се водят от председателя и за тях се изготвят 
протоколи и се правят звукозаписи.  

(3) нова Всеки член на съвета има право да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СИ”, 
както и да изложи мотиви за начина си на гласуване, като изиска същите да бъдат 
протоколирани. 

(4) нова В протоколите се записват поставените на обсъждане въпроси, направените 
изказвания, проведените гласувания, с поименно посочване начина на гласуване на 
присъстващите, резултатите от гласуванията, приетите решения с мотивите и мотивите за 
гласуване на члена който изрично е поискал излагането на същите.  

(5) нова Протоколите се изготвят в срок до 24 часа считано от закриването на заседанието и 
се публикуват в сайта на адвокатския съвет в срок до 3 дни от изготвянето им, като в същите се 
изписват: дневния ред, приетите решения с мотивите, поименно гласувалите за тях с начина им 
на гласуване и мотивите за гласуване на члена който изрично е поискал излагането на същите. 

(6) нова Протоколите се съхраняват от секретаря на съвета в срок до 3 години от датата на 
заседанието. Звукозаписите се съхраняват 5 дни, считано от датата на публикуване на протокола 
в сайта на колегията. 

(7) нова Всеки член на съвета , който е участвал в заседанието има право в срок до три дни 
от публикуването на протокола в сайта на колегията да оспори верността на протокола с писмена 
молба и да изиска неговата поправка. В тези случаи верността на протокола се преценява след 
прослушване на звукозаписа. Протоколите се коригират в срок до три дни от подаването на 
молбата, след което се публикуват с поправките в сайта на колегията. 
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(3) Заседанието е редовно, ако присъстват 2/3 от членовете на адвокатския съвет. 
Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите основни членове. При равен брой гласове 
решаващ е гласът на председателя. 

 

 (4) Адвокатският съвет се произнася с мотивирани решения. Решенията с мотивите се 
публикуват в сайта на колегията в 7-мо дневен срок от провеждането на заседанието. 

 

(5) Решенията на адвокатския съвет могат да се обжалват от вписани в колегията адвокати в 
14-дневен срок от деня на публикуването им в сайта на колегията по реда на чл. 7. 

(6) нова Председателят и секретарят на адвокатския съвет са длъжни да предаде препис от 
решението на поискалия го адвокат член на колегията в тридневен срок от постъпване на 
писменото му искане, но не по-рано от деня на публикуването му в сайта на колегията.  

 
Чл. 89.  
 

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) води регистрите на вписаните в тази колегия адвокати, на 
младши адвокати, адвокатски дружества, адвокатски сътрудници и на чуждестранните адвокати; изготвя 
и поддържа в списъка на неизправните към касата на колегията адвокати и списъка на дисциплинарно 
наказаните адвокати. 

 

6. следи за изпълнение на задълженията на членовете на колегията и за зачитане на техните 
права; 

 

7. възбужда и поддържа дисциплинарно преследване срещу членове на колегията, като 
определя за всеки случай обвинител от списък, приет от него; 

 

8. следи за извършване на адвокатска дейност от лица, които не са адвокати и своевременно 
предприема нужните ефективни мерки за преустановяване на нарушенията; 

 

9. по свое решение посредничи за решаване на спорове между адвокати и между адвокати и 
клиенти; 

 

12. утвърждава щата на служителите към адвокатския съвет и определя техните възнаграждения, 
както и възнагражденията на членовете на адвокатския съвет и на дисциплинарния съд; 

 

15. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) участва в организирането на правната 
помощ по реда на Закона за правната помощ, като има право да контролира дейността на 
адвокатите служебни защитници и особени представители включени в списъка на НБПП и да 
изисква от същото информация и сведение по всички въпроси на тяхната дейност; 

 

20. нова нова Изисква информация и сведения касаещи работата на адвокатите от всички 
лица и органи в които се намира такава. 

21. нова Извършва всички счетени за необходими от него правни и фактически действия 
касаещи дейността на колегията и на адвокатите от колегията, освен тези, които са възложени на 
Висшия адвокатски съвет с изричен законов текст. 

 
Чл. 90.  
 

2. определя дневния ред, организира заседанията на адвокатския съвет и подготвя материалите 
за него; 
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6. нова Насрочва и организира провеждане на заседания на комисиите към адвокатския 
съвет, в  случаите при които липсва председател на комисията или същият е в невъзможност 
или отказва да свика заседанието. 

 
Раздел IV. 

Председател на адвокатския съвет 
 

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За председател на адвокатския съвет се избира член на 
адвокатската колегия, който има най-малко 15 години адвокатски стаж. 

 

(2) Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) 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. 

 
Раздел V. 

Контролен съвет 
 

Чл. 94.  (2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани 
членове на адвокатската колегия, които имат най-малко 10 години адвокатски стаж, а за председател - 
най-малко 15 години адвокатски стаж. 

 

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

 

Чл. 95. (1) Контролният съвет следи за спазването на основните принципи върху които е 
учредена българската адвокатура, за спазването на законните права и задължения на органите 
на колегията и на адвокатите нейни членове, за правилното упражняване на бюджета и 
стопанисването на имуществото на адвокатската колегия, за които изготвя и изнася доклад пред общото 
събрание. 

 

(3) На всяко заседание на адвокатския съвет присъства поне един член на контролния 
съвет, като членовете на същия могат да участват в заседанията със съвещателен глас. 

 
Раздел VI. 

Дисциплинарен съд 
 

 
Раздел VII. 

Избори за органи на адвокатската колегия 
 

 
Чл. 99.  

 (5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Решението на избирателната комисия по чл. 99, ал. 4 подлежи на 
обжалване по реда на чл. 7, ал. 1 - 4 пред Висшия адвокатски съвет, който е длъжен да се произнесе 
в тридневен срок от постъпването на жалбата. Решението на Висшия адвокатски съвет може да 
се обжалва в 14 дневен срок от обявяване на решението пред ВКС, чието решение е окончателно. 

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Избирателната комисия в тридневен срок след изтичане на срока 
по ал. 1 се произнася по допустимостта на постъпилите кандидатури и с решението си обявява списъка 
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на кандидатите в канцеларията на адвокатския съвет. Всеки член на колегията в тридневен срок може 
да обжалва решението пред Висшия адвокатски съвет. Висшият адвокатски съвет се произнася по 
съществото на жалбата в тридневен срок от постъпването й с решение. Решението на Висшия 
адвокатски съвет може да се обжалва в 14 дневен срок от обявяване на решението пред ВКС, 
чието решение е окончателно. 

 

(4) Решението на избирателната комисия, с което се обявява резултатът от избора, подлежи на 
обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет. Висшият адвокатски 
съвет се произнася по съществото на жалбата в тридневен срок от постъпването й с решение. 
Решението на Висшия адвокатски съвет може да се обжалва в 14 дневен срок от обявяване на 
решението пред ВКС, чието решение е окончателно. 

  

Чл. 110. (1) Новоизбраните органи на адвокатската колегия встъпват в задълженията си в 3-
дневен срок от датата на избора, ако решението на избирателната комисия за обявяване на резултата 
от избора не е обжалвано, съответно в 3-дневен срок от окончателното решение, с което жалбите не са 
уважени.  

(2) нова При встъпването на нов адвокатски съвет и нов председател се извършва 
предаване на пари, СМЦ, документи и печати с двустранен приемо -предавателен протокол. Ако 
такъв не бъде изготвен приемането се извършва пред комисия от 5 души адвокати които не са 
членове на стария и новия съвет, за което се съставя констативен протокол. Веднага се 
извършват ревизия и инвентаризация, които следва да приключат във възможно най-кратък 
срок, като резултатите от същите се обявяват на адвокатите от колегията. В случаи на 
констатирани липси или нарушения, органите на адвокатската колегия са длъжни своевременно 
да предприемат възможните законови мерки по възстановяване на загубите и търсене на 
отговорност спрямо виновните лица. 

 
Глава дванадесета. 

ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА 
Раздел I. 

Общо събрание на адвокатите от страната 
 

Чл. 111. (1) Общото събрание на адвокатите от страната се свиква ежегодно от Висшия 
адвокатски съвет с писмена покана, която се изпраща до 15 януари на адвокатските колегии. В поканата 
се посочват дневният ред, датата, часът и мястото на провеждане на събранието, отчетните доклади и 
останалите документи чието разглеждане е предмет на дневния ред и условията при които могат 
да се прочетат. Поканата се изпраща най-малко един месец преди провеждане на събранието. 

 

(5) нова В началото на Общото събрание присъстващите адвокати – делегати избират 
водещи събранието от един до трима адвокати, всеки от които може поредно да води 
събранието, като смяната им се отразява в протокола. За събранието се  води стенографски 
протокол от предварително определен стенограф, както и звукозапис. В протокола се вписват 
имената на водещия в момента, всички изказвания, поставените на обсъждане въпроси, 
проведеното гласуване, преброяването на гласовете и обявяването на резултатите. При 
поставени от участниците на процедурни въпроси, водещия събранието поставя същите на 
обсъждане и гласуване, които се провеждат с явно гласуване. Приетите от събранието 
процедурни решения са задължителни за водещите събранието. 

(6) нова След всяко изказване на адвокат – делегат се дава възможност за отговор на 
лицето към което е отправено запитване или на засегнатите, а след отговора се дава възможност 
за реплика на първоначално изказалия се. 

(7) нова Когато гласуването е явно в зала с вдигане на ръка от адвокатите – делегати, за 
преброяване на гласовете общото събрание предварително определя броя на преброителите и 
избира същите от присъстващите адвокати. Преброителите заявяват на водещия преброените от 
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тях гласове „ЗА”, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” за всяко гласуване, които се вписват в 
протокола. В протокола се посочва датата и часът на изготвянето му. 

(8) нова Протокола се изготвя в срок до 24 часа от приключване на събранието, като 
подписва от стенографа и водещите събранието. Протоколите от общите събрания след 
изготвянето им се предават на Секретаря на Висшия адвокатски съвет, който определя начина на 
съхраняването им, което е 10 години, считано от датата на събранието. 

 (9) нова Когато гласуването е тайно същото се провежда от избирателна комисия, която 
организира, контролира, провежда и отчита избора. Комисията е в състав от ...... основни и 
......резервни члена. Членове на избирателната комисия могат да са действащи адвокати, които не 
са делегати. Членовете й се определят с решение от Висшия адвокатски съвет, което се 
публикува ...... дни преди изборите.  

(10) нова Избирателната комисия с обикновено мнозинство и явно гласуване приема 
решение с което избира измежду членовете си председател и двама заместник председатели; 
определя броя на избирателните бюра, всяко от което е с една избирателна урна; 
разпределението на гласуващите адвокати – делегати по избирателни урни; състава на 
подкомисията към всяко избирателно бюро и техните председатели. За решението на 
избирателната комисията се съставя протокол. 

(11) нова Избирателната комисия открива и приключва избора, отчита и резултатите от 
гласуването, които отразява в свой протокол. 

(12) нова Всяка подкомисия към дадено избирателно бюро съставя свой протокол с 
описание състоянието на урната, нейното разпечатване и изваждане на пликовете с бюлетините, 
гласувалите адвокати - делегати, броя на подадените пликове и на находящите се в тях 
бюлетини, броя на недействителните и на действителните такива, общия брой гласове които е 
получил всеки кандидат. Протоколът започва да се изготвя веднага с началото на изборите и 
следва да е изготвен не по-късно от 6 часа след приключване на избора. В протокола на 
избирателна комисия се посочва датата и часът на започването на избора и на завършването му, 
както и датата и часът на изготвянето му. Протоколът на подкомисията се подписва от нейните 
членове, всеки от които има право да изложи писмено особеното си мнение. Несъгласните 
подписват протокола с особено мнение, като са задължени да изложи писмени мотиви в срок до 
24 часа от изготвянето на протокола. 

(13) нова След съставяне на протокола на избирателното бюро същия, се подписва от 
членовете на подкомисията и нейния председател, след което се копира от председателя, като 
копието се заверява с подписите на членовете на избирателното бюро и на неговия председател. 
Оригиналите на протоколите на избирателните бюра се предават от техните председатели на 
председателя на избирателната комисия, а заверените преписи остават за съхранение в 
председателите на избирателните бюра. 

(14) нова Въз основа на предадените от избирателните бюра протоколи, председателят на 
избирателната комисия и двамата заместник председатели изготвят протокола на избирателната 
комисия, в който описват броя на урните, гласувалите адвокати - делегати, броя на подадените 
пликове и на находящите се в тях бюлетини, броя на недействителните и на действителните 
такива, общия брой гласове които е получил всеки кандидат, обявяване на избраните кандидати, 
както и кандидатите, които подлежат на балотаж. В протокола на избирателна комисия се 
посочва датата и часът на започване и завършване на изборите, както и датата и часът на 
изготвянето му.  

(15) нова След съставяне на протокола на избирателната комисия същия, се подписва от 
членовете на подкомисията и нейния председател, след което се копира от председателя, като 
копието се заверява с подписите на председателят на избирателната комисия и двамата 
заместник председатели. Несъгласните подписват протокола с особено мнение, като са 
задължени да изложи писмени мотиви в срок до 24 часа от изготвянето на протокола. 

(16) нова Оригиналът на протокола се предават от председателя на избирателната комисия 
на секретаря на Висшия адвокатски съвет приемо - предавателен протокол, който се изготвя в 
два екземпляра, единия от които заедно с копието на заверения препис от протокола на 
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избирателната комисия остават за съхранение в председателят на избирателната комисия, който 
ги съхранява за срок до една година от датата на избора. 

(17) нова Секретаря на Висшия адвокатски съвет публикува протокола на избирателната 
комисия на сайта на Висшия адвокатски съвет в срок до 24 часа от изготвянето му и го 
съхранява за срок от пет години от датата на избора, 

(18) нова Всеки адвокат - делегат участник в събранието, има право в срока и по реда на чл. 
116 мотивирано да оспори изцяло или частично данните от протокола единствено при оспорване 
на приетите на събранието решения. 

 

4. нова Приема решения по процедурни въпроси за провеждането на течащото общо 
събрание 

(2) нова Решенията на Общото събрание на адвокатите от страната са задължителни за 
органите на адвокатурата, за адвокатските колеги и всички адвокати. 

 

(4) До избора на нови органи досегашните продължават да изпълняват задълженията си, освен 
ако съдът не реши друго. 

 
Раздел II. 

Висш адвокатски съвет 
 
Чл. 117.   

ЗАБ. Този текст не го закачаме, защото това ще е предмет на проекта за цялостен нов ЗА. 

 

(2) Резервните членове участват в заседанията на съвета със съвещателен глас, когато не 
заместват основен член, който отсъства от заседанието на съвета. 

 

(4) При напускане или отсъствие в продължение на три месеца на редовен член на адвокатския 
съвет той се замества с всички права от резервен член, получил най-голям брой гласове при избора.  
При неявяване на редовен член на адвокатския съвет и липса на кворум, отсъстващите до 
попълване на кворума се заместват от първите по реда на избирането им присъстващи резервни 
членове.  

 

(2) Заседанието е редовно, ако присъстват 2/3 от членовете на Висшия адвокатски съвет. 
Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове. Решенията се мотивират. 
При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя. При приемане на решенията, всеки член 
на Висшият адвокатски съвет има право да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Всеки 
член на Висшият адвокатски съвет има право да изложи мотиви за начина му на гласуване, които 
се протоколират. 

 

(4) нова В заседанията на Висшия адвокатски съвет могат да присъстват като наблюдатели 
членове на адвокатските съвети, които в срок до 3 дни преди заседанието са заявили писмено 
желанието си да присъстват на заседанието. По време на присъствието си същите нямат право 
да изразяват мнение или по друг начин  да се намесват в работата на Висшия адвокатски съвет. 

(5) нова Заседанията на Висшия адвокатски съвет се водят от председателя и за тях се 
изготвят протоколи от предварително определен стенограф и се правят звукозаписи.  

(6) нова В протоколите се записват поставените на обсъждане въпроси, направените 
изказвания, проведените гласувания, с поименно посочване начина на гласуване на 
присъстващите, резултатите от гласуванията, приетите решения с мотивите и мотивите на 
гласувалия „ПРОТОВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СИ”, когато същият изрично е поискал да изложи 
мотивите за гласуването си.  
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(7) нова Протоколите се изготвят в срок до 24 часа считано от закриването на заседанието и 
се публикуват в сайта на Висшия адвокатски съвет в срок до 3 дни от изготвянето им, като в 
същите се изписват: дневния ред, приетите решения с мотивите, поименно гласувалите за тях с 
начина им на гласуване и мотивите на гласувалия „ПРОТОВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СИ”, когато 
същият изрично е поискал да изложи мотивите за гласуването си.  

 (8) нова Протоколите се съхраняват от секретаря на Висшия адвокатски съвет в срок до 5 
години от датата на заседанието. Звукозаписите се съхраняват 5 дни, считано от датата на 
публикуване на протокола в сайта на колегията. 

(9) нова Всеки член на Висшия адвокатски съвет, който е участвал в заседанието има право 
в срок до 3 дни от публикуването на протокола в сайта на колегията да оспори верността на 
протокола с писмена молба и да изиска неговата поправка. В тези случаи верността на протокола 
се преценява след прослушване на звукозаписа. Протоколите се коригират в срок до три дни от 
подаването на молбата, след което се публикуват с поправките в сайта на Висшия адвокатски 
съвет. 

 

1. нова Ръководи оперативното управление дейността на българската адвокатура; следи за 
спазването на основните принципи на демократичното общество и тези върху които е създадена 
и работи адвокатурата; следи за спазване правата и задълженията на адвокатите и адвокатските 
колегии и взема мерки при констатиране на нарушения по принципни въпроси, които касаят 
цялостната дейност на адвокатурата.  

2. нова Следи за промени във вътрешното законодателството, актовете на ЕС, на 
Европейския парламент и на Съвета, международни актове, решенията на КС, решенията на 
международните съдилища, съдебната практика на съдилищата в страната и взема мерки за 
своевременното съобразяване дейността на адвокатите и адвокатурата със същите, както и за 
синхронизиране на нормативните актове касаещи организирането и работата на адвокатурата, 
нейните органи и адвокатите с извършените промени.  

/ЗАБ. всички точки следващи променят номерацията си/. 

 

1. свиква и провежда общо събрание на адвокатите от страната, подготвя и представя отчет пред 
него и изпълнява приетите от него решения; 

 

3. се произнася като първа инстанция по  жалби срещу избори на органи на адвокатски съвети и 
по жалби срещу решения на общи събрания на адвокатската колегия и срещу решения на адвокатски 
съвети; 

 

4. се произнася по жалби срещу решения на адвокатските съвети относно допускането до изпит 
на адвокати и младши адвокати и срещу отказа за вписване в единните регистри; 

 

1. организира, контролира и отчита изпълнението дейността по непосредствено 
изпълнение на решенията на Общото събрание и Висшия адвокатски съвет и неговата 
финансово-стопанската дейност; 

 
 

Раздел III. 
Председател на Висшия адвокатски съвет 

 

(2) Председателят на Висшия адвокатски съвет изпълнява задължения, произтичащи от закона, 
наредбите, решенията на общото събрание на адвокатите от страната, решенията на Общото 
събрание и на Висшия адвокатски съвет. 

. 
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Раздел IV. 
Висш контролен съвет 

 

Чл. 127. (1) Висшият контролен съвет Контролният съвет следи за спазването на основните 
принципи върху които е учредена българската адвокатура, за спазването на законните права и 
задължения на органите на колегията и на адвокатите нейни членове, за правилното упражняване 
на бюджета и стопанисването на имуществото на Висшия адвокатски съвет, като извършва проверки на 
финансовата дейност и контролира дейността на контролните съвети на адвокатските колегии. 

 

(2) Висшият контролен съвет се отчита с писмен доклад пред общото събрание на адвокатите от 
страната. 

(3) нова На всяко заседание на висшия адвокатския съвет присъства поне един член на 
висшия контролния съвет, като членовете на същия могат да участват в заседанията със 
съвещателен глас. 

 
Раздел V. 

Висш дисциплинарен съд 
 

Чл. 130. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Висшият дисциплинарен съд разглежда делата в състав 
председател и двама членове. Делата срещу членове на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен 
съвет и Висшия дисциплинарен съд се разглеждат от 5-членен състав, председателстван от 
председателя на Висшия дисциплинарен съд. На заседанията на Висшият дисциплинарен могат да 
присъстват всички желаещи адвокати, които поне един ден преди заседанието са заявили 
желанието си да присъстват. 

 
Глава тринадесета. 

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ 
Раздел I. 

Дисциплинарни нарушения и наказания 
 

2. пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента или съзнателна 
злоупотреба с предоставени му от клиента документи или парични средства; 

 

7. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) представяне или деклариране на неверни данни, укриване на 
важни обстоятелства при приемането за адвокат или при вписването в регистъра на чуждестранните 
адвокати, некоректно вземане на изпитите за адвокат; 

 

11. нова използване на адвокатската дейност за прикриване системното извършване на 
друга дейност, която е несъвместима с адвокатската дейност.  

 

Чл. 134. (1) Дисциплинарното преследване се погасява по давност, когато наказание не е 
наложено в продължение на една година от извършване на нарушението, както и при смърт или 
изпадане в невменяемост на извършителя. 

 (2) нова Дисциплинарното производство не се спира при неоткриване на адвоката на 
посочените от него адрес и средства за комуникация, при отсъствието му от страната, при 
продължително заболяване, при подаване на молба за временно или постоянно 
преустановяване на адвокатски права. 

(3) нова В случаите при които адвоката не може да бъде открит и  призован ме се назначава 
служебен защитник – адвокат от същата колегия. 
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Раздел II. 
Дисциплинарно производство 

 
Чл. 136.  
 

(6) Отказът за образуване на дисциплинарно производство се съобщава от длъжностно лице 
при адвокатската колегия на жалбоподателя и на дисциплинарно обвинения адвокат на посочените 
от тях адреси, мейли, факс. Съобщението може да се направи и по телефон, като длъжностното 
лице изготвя протокол за проведения разговор. Решението може да се обжалва от 
заинтересуваното лице в 14-дневен срок от съобщението пред Висшия адвокатски съвет. 

 

(11) нова Заедно с дисциплинарното обвинение може да се предяви и искане за присъждане 
на направените по преписката разноски. Размерът на разноските се определя с решение на 
съответния адвокатски съвет.  

 
Чл. 138. 
 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Препис от дисциплинарното обвинение с писмените 
доказателства, заедно с уведомление за датата на заседанието, се изпраща на жалбоподателя и на 
дисциплинарно обвинения адвокат или адвоката от Европейския съюз на посочените от тях адреси, 
мейли, факс. /и текста от чл. 139, ал. 2/ Ако дисциплинарно обвиненият адвокат или адвокат от 
Европейския съюз не е уведомил адвокатския съвет за промяна на своя адрес, обявлението за 
образуване на дисциплинарно производство и за неговото насрочване се поставя в адвокатския съвет, 
като призоваването му се смята за редовно. Същото правило важи и за заинтересуваното лице, ако е 
променило адреса си, без да уведоми адвокатския съвет. 

 

Чл. 139. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дисциплинарният съд разглежда делото с участието на 
обвинителя, дисциплинарно обвинения адвокат или адвокат от Европейския съюз и заинтересуваното 
лице. Неявяването на дисциплинарно обвинения адвокат или адвокат от Европейския съюз не е пречка 
за разглеждане на делото. При тежко провинение или когато случая засяга интересите на 
обществото или адвокатурата, на дисциплинарно обвинения адвокат, който не е бил редовно 
призован може да се назначи адвокат за служебен защитник с определение на дисциплинарния 
съд. 

 

Чл. 140. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дисциплинарният съд се произнася с решение, с което 
налага дисциплинарно наказание на адвоката или на адвоката от Европейския съюз или го оправдава.  

 

(2) нова С решението с което се налага дисциплинарно наказание, дисциплинарния съд се 
произнася и по въпроса за направените в дисциплинарното производство разноски от 
адвокатската колегия, като й присъжда такива в определен от него размер. За разноски по влезли 
в сила решения в полза на адвокатската колегия дисциплинарния съд издава изпълнителен лист. 

 

(4) нова При констатиране на данни за извършено престъпление от общ характер, 
дисциплинарния съд служебно изпраща на съответната прокуратура заверено копие от 
решението. 

(5) нова При констатиране на данни за нанасяне на имуществени или неимуществени вреди 
на адвокатската колегия или на българската адвокатура, председателят на дисциплинарния съд 
изпраща препис от решението на адвокатския съвет за преценка за завеждане на евентуален иск 
за обезщетение за вреди. 
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Чл. 145. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Принудителното изпълнение на 
влезли в сила решения, с което е наложено дисциплинарно наказание глоба или са присъдени 
разноски в полза на адвокатската колегия се допуска по искане на адвокатската колегия по реда 
на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс. 

 
Глава четиринадесета. 

АДВОКАТСКИ РЕГИСТРИ 
 

 
Допълнителни разпоредби 

 
§ 1. По смисъла на този закон: 
 

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, 
бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Юридически стаж" е времето, през което лице, което е 
завършило признато висше учебно заведение, специалност право и придобило валидна диплома 
по право, преминало задължителния следдипломен стаж при МП, положило успешно изпит за 
правоспособност пред МП,  реално е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се 
изискват юридическо образование и правоспособност и за изпълнението на които длъжности същите 
реално използват юридическите си знания и правоспособност, включително стаж на лицата с 
висше юридическо образование, 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". При определяне на периода за този стаж в същия не се включват платени, 
неплатени отпуски, командировки на други длъжности, временно преустановяване на работа 
независимо от причините за това. 

 

8. ново "Адвокатски стаж" е времето, през което лице, което е завършило признато висше 
учебно заведение, специалност право и придобило валидна диплома по право, преминало 
задължителния следдипломен стаж при МП, положило успешно изпит за правоспособност пред 
МП, издържало успешно изпита за адвокат и преминало успешно през събеседване за 
установяване наличието на нужните професионални и морални данни е било вписано като 
адвокат към определена колегия и като такъв е работило в период от време през който не е 
преустановявало дейността си по свое желание и не е било лишавано от право да упражнява 
адвокатска дейност със решение на съд, в т.ч. и дисциплинарен съд. 

 
Преходни и Заключителни разпоредби 

§ 3. (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. 

§ 4. Избраните до влизането в сила на този закон органи на адвокатските колегии и на Висшия 
адвокатски съвет продължават да упражняват правомощията си съобразно разпоредбите и сроковете 
на този закон. 

§ 5. Висящите производства по молби за вписване като адвокати, подадени до 1 юни 2004 г., се 
разглеждат по досегашния ред. 
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§ 6. В чл. 39 от Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г., 
попр., бр. 5 от 2003 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1, т. 7 след думата "прокурорите" се поставя запетая и се добавя "адвокатите". 
2. В ал. 3, т. 3 след думата "прокурорите" се поставя запетая и се добавя "адвокатите". 
§ 7. (1) Този закон отменя Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 80 от 1991 г.; изм., бр. 104 от 1996 

г., бр. 59 от 1998 г., бр. 61 от 2000 г., бр. 84 от 2003 г.). 
(2) Разпоредбата на чл. 50 влиза в сила от 1 януари 2005 г. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2006 г.) Разпоредбите на чл. 11 - 19а влизат в сила от датата на влизане в 

сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. 
------------------------- 
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 10 юни 2004 г. и е подпечатан с официалния 

печат на Народното събрание. 
 

Преходни и Заключителни разпоредби 
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2005 Г.) 
 
§ 23. Законът влиза в сила от 1 септември 2005 г. 
 

Преходни и Заключителни разпоредби 
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ 

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.) 
§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г. с изключение на глава осма, която влиза в сила от 

датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския 
съюз. 

 
Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 
(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2006 Г.) 
§ 73. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 

33, т. 2 - относно заличаването на думите "и правоспособност", който влиза в сила от 3 август 2002 г. и § 
20 и 60, които влизат в сила от 1 март 2007 г. 

 
Преходни и Заключителни разпоредби 

КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 
(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.) 
§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на: 
1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на 

правото на Европейския съюз"; 
2. параграф 2, ал. 4; 
3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и 

допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" счл. 
307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични 
отношения" с чл. 502 - 507; 

4. параграф 4, ал. 2; 
5. параграф 24; 
6. параграф 60, 
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник". 
 

Допълнителни разпоредби 
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА 

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2010 Г.) 
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§ 24. Този закон въвежда изискванията на Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската 
професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията. 

 
Заключителни разпоредби 

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ 
(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.) 
 
§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 10, т. 1, който влиза в сила от 

деня на обнародването на закона в "Държавен вестник". 
 

Допълнителни разпоредби 
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА 

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2012 Г.) 
§ 92. Документите по чл. 16, ал. 2, т. 1, чл. 18, т. 1, чл. 19а, ал. 6, т. 2 и 3, чл. 19б, ал. 2, чл. 31, ал. 

2, чл. 58а, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 61, ал. 1 и по чл. 77а, ал. 3, т. 1 и 2, представени от заинтересуваните лица, 
в зависимост от държавата, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните 
разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването 
за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. 
(ратифицирана със закон - ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), по които Република България е 
страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., 
ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 
от 1990 г.), както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по 
предвидения ред. 

Релевантни актове от Европейското законодателство 
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 77/249/ЕИО от 22 март 1977 година за улесняване ефективното 

упражняване на свободата на предоставяне на адвокатски услуги 
ДИРЕКТИВА 98/5/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 февруари 1998 година 

относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, 
различна от държавата, в която е придобита квалификацията 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА от 24 ноември 1998 г. 
 

 


