
 

МОТИВИ 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за адвокатурата 

 

Законът за адвокатурата е приет на 25 юни 2004 г. През периода на 

действието му съществено се промени законодателството на Република 

България чрез приемането на редица нови закони, които да уредят 

материята от различни области на обществения живот при високо ниво на 

съответствие с правото на Европейския съюз. За тези десет години се 

проявиха редица непълноти на закона и нужда от прецизирането му. Те са 

свързани с обществената обстановка и новите социални условия, които 

повишиха изискванията към професията на адвокатите и задълженията, с 

които обществото ги натоварва. Развитието на обществените отношения 

постави нови изисквания към функциите, правата и задълженията на 

адвокатурата и нейните органи. Приемането на нови и съществените 

изменения на процесуалните закони също предполагат адекватна 

регламентация на упражняването на адвокатската дейност. 

От приемането на Закона за адвокатурата бяха извършени единадесет 

промени. Те бяха наложени от новите обществени условия и изпълниха 

изцяло или частично поставените с тях цели. Същевременно новите 

условия изискват усъвършенстване или допълване на действащата правна 

уредба. Именно това са причините за внасянето на този законопроект (чл. 

28, ал. 2, т. 1 ЗНА). 

Предлаганите промени са важни, но не са многобройни, което 

обуславя въвеждането им чрез изменение и допълнение на действащия 

Закон за адвокатурата. В законопроекта се доразвиват вижданията за 

българската адвокатура, започнали още с първия Закон за адвокатите от 

1888 г. Отразени са резултатите от сравнителноправни проучвания, 

извършени от адвокатските колегии. Предложените промени са съобразени 

и с тълкувателната практика на Върховния касационен съд по прилагането 

на закона. Законопроектът съхранява концепцията на законодателя за 

същността на адвокатската дейност, организацията на адвокатурата, 

правата и задълженията на адвокатите и на органите на адвокатурата като 

традиционни решения и достижения на българското право. 

 

Целта на законопроекта (чл. 28, ал. 2, т. 2 ЗНА) е да съобрази 

правната уредба с обективното развитие на българското общество и 

неговата правораздавателна система. Това изисква да се повишат 

изискванията за упражняване на адвокатска дейност, да се усъвършенстват 

правата и задълженията на адвокатите за по-ефективно участие в 



правораздавателната дейност, да се укрепва независимостта и 

самоуправлението на българската адвокатура. 

 

І. Анализът на десетгодишната практика по прилагането на закона 

показа необходимостта от по-детайлна уредба на обхвата на адвокатската 

дейност. Интересите на правосъдието изискват пред него да се явяват 

адвокати с висока квалификация, както и да съществува яснота за лицата, 

които упражняват адвокатската професия. Затова законопроектът предлага 

нов подход при определяне на съдържанието и обхвата на адвокатската 

дейност, както и на правата и задълженията на адвоката. 

1. С предлаганата промяна на чл. 24 са посочени най-често 

възлаганите на адвокатите от клиентите дейности, без изброяването да е 

изчерпателно. 

 2. Предлага се съществено изменение на чл. 31, като се сочи  

изрично, че съдът, органите на досъдебното производство и 

административните органи следва да осигуряват свободен достъп за 

извършване на справки по дела и предоставяне на книжа и сведения само 

въз основа на удостоверяване качеството на адвоката. Предлага се 

адвокатите да имат право на достъп до Национална база „Население“ и до 

„Национален регистър на българските лични документи“ по контролиран 

ред и при условия, определени от Министерския съвет. Това право е 

предвидено и съобразно предложеното изменение на разпоредбата на чл. 

32, в който се предвижда възможността на адвокатите да извършват 

нотариални удостоверявания.  

3. С чл. 32 се предлага контролирано предоставяне на 

удостоверителни функции на адвокатите с цел облекчаване и улесняване 

на гражданския оборот, което представлява продължение и 

усъвършенстване на досега извършваните от адвокатите функции. 

4. Засилват се гаранциите за опазване на адвокатска тайна, както и 

задълженията на разследващите органи с оглед гарантиране опазването й.  

5. Уреждат се условията и начинът, по който адвокат може да се 

откаже от поета защита по граждански или административни дела. 

6. Предлага се детайлна регламентация на процеса за определяне на 

адвокатското възнаграждение. 

7. Предвижда се усъвършенстване на режима, свързан със забраната 

за реклама на адвокатската дейност, съобразен с новите технологични 

възможности. 

 

ІІ. Част от сега действащите разпоредби на Закона за адвокатурата 

изостават от развитието на адвокатската дейност. Въпреки 

съществуващите до този момент критерии за допускане до упражняването 

й, в българската адвокатура навлязоха юристи с недостатъчно добра 

квалификация. Това създава опасност от влошаване на качеството при 



съдействието за упражняване на конституционното право на физическите 

и юридическите лица на защита. Затова адвокатската дейност следва да се 

упражнява от добре подготвени специалисти, с чувство за отговорност при 

осъществяване защитата на правата и интересите на представляваните 

лица. За постигането на тази цел ще съдействат промените в Закона за 

адвокатурата, свързани с реда за придобиване правата на адвокат, младши 

адвокат и адвокатски сътрудник. 

1. Въвежда се единен изпит за всички кандидати за адвокати,  което 

ще гарантира, че в адвокатските колегии ще членуват 

висококвалифицирани юристи, които притежават необходимите 

нравствени и професионални качества за издигане нивото на професията. 

Допуснато е изключение от това правило само за хабилитирани научни 

работници по правни науки и за лица, които преди прекратяването на 

правата си като адвокати са имали поне десет години адвокатски стаж. 

Създадено е ново правомощие на Висшия адвокатски съвет - да организира 

и провежда изпитите за адвокати и младши адвокати, което досега се 

осъществяваше от адвокатските колегии. Предлага се и въвеждане на 

регистрационен режим за всички заявления за вписване на кандидатите за 

адвокати с цел недопускане вписването на кандидати с постановен отказ за 

вписване.  

2. Предлага се забрана за придобиване и упражняване  на права на 

адвокат от изпълнителен член на съвет на директорите на акционерно 

дружество, а също така от лишен от права нотариус или частен съдебен 

изпълнител не само за срока на лишаването, но и до две години след 

изтичането на този срок. 

3. Урежда се редът за повторно вписване в регистрите след отпадане 

на причините за временно преустановяване на адвокатската дейност и 

изтичане на наложено дисциплинарно наказание. 

4. Предлага се промяна в текста на адвокатската клетва, съобразен с 

новите реалности.  

5. Предлагат се промени, свързани с удостоверяване качеството на 

адвокат пред всички държавни и общински органи, физически и 

юридически лица само с адвокатска карта.  

6. Предлага се повишаване на изискванията за приемане на работа на 

адвокатски сътрудници, съобразени с естеството на адвокатската дейност. 

7. Предлагат се по-подробни и по-справедливи правила относно 

временното преустановяване на адвокатска дейност, нейното 

възстановяване и последиците при невъзстановяване на правата след 

отпадане на причините за временното преустановяване. 

8. В Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта е 

предвидено запазване на адвокатските права и правата на адвокатските 

сътрудници на лица, придобили такива права преди влизането на закона в 

сила.  



 

ІІІ. Повишаването на критериите за допускане до упражняване на 

адвокатска дейност  обуславя повишаване и на изискванията за качествено 

и добросъвестно изпълнение на задълженията на адвокатите. Ето защо с 

проекта се предвижда промяна в изискванията към адвокатската дейност, 

усъвършенстване на дисциплинарната и имуществената отговорност  на 

адвокатите.  

1. Въвеждат се нови основания за търсене на дисциплинарна 

отговорност.   

2. Предвижда се удължаване на сроковете за налагане на наказанието 

лишаване от право да се упражнява адвокатска професия при първо 

нарушение. По този начин се увеличават и сроковете за погасяване по 

давност  нарушението на адвокат, което представлява основание за търсене 

на дисциплинарна отговорност. 

3. Увеличават се сроковете, в които трябва да се образува 

дисциплинарно производство. Точно се регламентира редът, по който се 

образува дисциплинарно производство срещу членове на органите на 

адвокатската колегия и на висшите органи на адвокатурата. Въвежда се 

възможност адвокатските съвети и Висшият адвокатски съвет да могат да 

се самосезират за извършени дисциплинарни нарушения. 

4. По-подробно се урежда реабилитацията на наказан адвокат. 

 

ІV. Конституционно гарантираното право на защита на физическите и 

юридическите лица  изисква то да бъде упражнявано от определени по 

установен в закона ред лица. За функционирането на доброто правосъдие е 

необходимо явяването пред него на квалифицирани лица. При прилагането 

на досегашните разпоредби на Закона за адвокатурата бе констатирано, че 

не съществува адекватен правен механизъм за въздействие върху онези 

лица, които извършват нерегламентирана адвокатска дейност. Ето защо 

една от целите на предлаганите промени е уредбата на възможността да 

бъдат санкционирани лица, които упражняват адвокатска дейност, без да 

имат право на това, чрез въвеждане на специална глава ХV 

“Административнонаказателни разпоредби”. 

1. За първи път в нашето право се предвижда създаване на 

възможност за санкциониране по административен ред на лица, 

осъществяващи нерегламентирана адвокатска дейност, което не 

представлява престъпление. Това е обусловено от по-детайлната 

регламентация на понятието “адвокатска дейност”. 

2. Предвижда се налагане на административни наказания на лица, 

които извършват адвокатска дейност, без да са вписани в регистъра на 

адвокатската колегия. 

3. Въвежда се задължение на органите на съдебната власт и на 

изпълнителната власт, на нотариусите, на частните съдебни изпълнители, 



както и на всички физически и юридически лица да информират 

съответната адвокатска колегия за извършване на нарушения по чл. 150. 

 

V. Освен от отделни адвокати, адвокатска дейност се осъществява и 

чрез различни форми за съвместно упражняване на адвокатската професия. 

Законопроектът предвижда промени в организацията и дейността на 

адвокатските дружества.  

1. В съответствие с Директива № 98/5/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета на Европа от 16 декември 1998 г. за облекчаване на 

постоянното упражняване на адвокатската професия в страна членка, 

различна от тази, в която е придобита квалификацията се предлага 

възможност за образуване на еднолично адвокатско дружество, каквато 

възможност съществува за адвокатите от Европейския съюз,  както и редът 

за вписването, прекратяването и ликвидацията му.  

2. Установява се задължение на адвокатските дружества да се 

застраховат за вреди, причинени от дейността им. 

 

VІ. Една от целите на предложения законопроект е доразвиване на 

конституционно закрепения принцип за независимост и самоуправление на 

българската адвокатура чрез повишаване на изискванията за формирането 

на изборните й органи, чрез гарантиране на постоянство и приемственост в 

изпълнение на функциите им и чрез въвеждане за първи път в нашето 

право на възможност за предсрочно прекратяване мандата им като израз на 

демократичност, самоуправление и независимост. 

1. Въвеждат се два нови принципа на организация на работата на 

адвокатурата – единство и взаимопомощ, наложили се от досегашната 

работа на адвокатите и на органите на адвокатурата. 

2. Предвиждат се промени относно състава на органите на 

адвокатурата, тяхната дейност, правомощия и възможност за предсрочно 

прекратяване на мандата им. Това се постига чрез разпоредбите относно: 

а. издигане на ролята на общото събрание на адвокатите от страната. 

На него се предоставя правото да приема, а не само да изслушва отчетите 

на висшите органи на адвокатурата, да приема бюджета на Висшия 

адвокатски съвет за следващата финансова година, както и да приема 

решения по всички останали въпроси, поставени за обсъждане и решаване. 

Предвидена е възможност за предсрочно прекратяване на мандата на висш 

орган на адвокатурата при неприемане на неговия отчет от Общото 

събрание, както и правила за избор на нов орган, който да довърши 

мандата му. Придадена е задължителност на решенията на общото 

събрание на адвокатите от страната за висшите органи на адвокатурата; 

б. предвиждат се промени относно избора на органи на адвокатските 

колегии и висшите органи на адвокатурата -- предлага се общото събрание 

да избира председател на контролния съвет, респективно председател на 



Висшия контролен съвет; предлага се подробна уредба на реда, по който се 

избира съставът на избирателната комисия за произвеждане на избора; 

възстановява се възможността делегат на общото събрание на адвокатите 

от страната да може да бъде представляван от друг делегат като 

пълномощник, но с изискването той да е член на същата адвокатска 

колегия; предвижда се, че до решаването на въпроса за редовността на 

избора за делегати за общото събрание на адвокатите от страната 

избраните продължават да изпълняват задълженията си; 

в. уеднаквява се изискването за вида стаж, който трябва да има 

кандидатът за определен орган, като се премахва дуализмът 

„юридически/адвокатски стаж“ и се въвежда единното изискване за 

наличие само на адвокатски стаж; 

г. придава се нова роля и значение на резервните членове на 

адвокатските съвети и на Висшия адвокатски съвет, като е предвидено 

участието им в заседанията на съответния съвета с решаващ глас в 

определени случаи; 

д. въвежда се ново задължение на Висшия адвокатски съвет – за 

защита на   

професионалните права, честта и достойнството на адвокатите в България; 

е. предвид публичността на вписванията в адвокатските регистри е 

предложено отпадане на задължението на Висшия адвокатски съвет за 

ежегодно публикуване в Държавен вестник на списъка на адвокатите. 

3. Законопроектът предвижда промяна и уеднаквяване на 

терминологията относно органите на адвокатурата -- председател на 

адвокатска колегия и председател на адвокатурата в България. 

 

За прилагането на предлагания Закон за изменение и допълнение на 

Закона за адвокатурата няма да бъдат необходими нови финансови 

средства и други ресурси (чл. 28, ал. 2, т. 3 ЗНА). Той няма да окаже нито 

пряко, нито косвено въздействие върху държавния бюджет. 

 

Очакваните от приемането на предложения законопроект резултати 

(чл. 28, ал. 2, т. 4 ЗНА) са подобряване на дейността на адвокатурата чрез 

по-квалифицирани специалисти, чрез по-големи изисквания към 

адвокатите и адвокатските дружества, чрез по-добър ред за формиране на 

нейните органи. Това ще допринесе за по-ефективно упражняване на 

правото на гражданите и юридическите лица на защита и ще съдейства за 

повишаване на ефективността на правораздавателната дейност. 

 

Законопроектът е съобразен с релевантното право на Европейския 

съюз, в частност с Директива 77/249/ЕИО на Съвета на Европа от 22 март 

1977 г. за облекчаване на ефективното упражняване от адвокатите на 

свободата да се оказват правни услуги, Директива 98/5/ЕО на Европейския 



парламент и на Съвета на Европа от 16 февруари 1998 г. за облекчаване на 

постоянното упражняване на адвокатската професия в страна членка, 

различна от тази, в която е придобита квалификацията,  с Хартата на 

основните права на Европейския съюз, както и с Етичния кодекс на ССВЕ 

/Съюз на адвокатурите и правните общества в Европа/. 

 

Законопроектът е съгласуван с органите на адвокатурата, чиито 

правомощия засяга чрез обсъждането му на общи събрания на 

адвокатските колегии, заседания на адвокатските съвети и национални 

конференции на адвокатите с представители на всички колегии (чл. 27 

ЗНА). Обсъждането на предложените изменения се осъществи при широка 

публичност и възможност на всеки адвокат да се запознае и изрази мнение 

по предлаганите промени чрез публикуването му на Интернет страницата 

на Висшия адвокатски съвет (чл. 26, ал. 2 ЗНА).   

 

 

 

ВНОСИТЕЛИ: 

 

 

 


