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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

ул. ”Цар Калоян” № 1А, 1000 София, тел. 02/986-21-67, 02/987-55-13,  
e-mail: arch@vas.bg 

 
 
 

 

Изх. № 18 
Дата: 11.01.2023 г. 
(Моля, цитирайте при отговор) 

       ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  
НА АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ  

 
 
 
 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 

 I. На 10.01.2023 г. Висшият адвокатски съвет подписа договора за 
застраховка „Професионална отговорност“ за 2023 г. със 
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 
„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП““ ЕАД („ЗЕАД Булстрад ВИГ“ ЕАД) 
със следните параметри: 

1. Срок на застраховката: 1 (една) година, считано от 23.01.2023 г. до 
22.01.2024 г. 

2. Застрахователен лимит: 20 000 (двадесет хиляди) лв. за едно събитие и в 
агрегат. 

3. Присъединяването към полицата се извършва чрез подаване на 
заявление по приложения образец.  

4. Заявленията на адвокатите се подават до съответната адвокатска 
колегия, в която адвокатът членува в срок до 22.02.2023 г. 

5. В срок до 24.02.2023 г. всяка адвокатска колегия предоставя на 
брокера – „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД и на Висшия 
адвокатски съвет окончателния списък на присъединилите се към полицата 
адвокати. Списъкът се изготвя по образец (формат „Ексел“ (.xls, .xlsx)) 
съгласно приложения проект.  

6. За всички адвокати, включили се към полицата преди 01.03.2023 г. 
срокът на действие на застраховката ще бъде с начална дата 23.01.2023 г., като 
до 01.03.2023 г. „ЗЕАД Булстрад ВИГ“ ЕАД ще носи риска по застраховката без 
изготвен списък на присъединените адвокати.  
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7. За присъединяващите се след 01.03.2023 г. полицата ще действа, считано 
от датата на подаване на заявлението до 22.01.2024 г.  

Прилагаме: заявление по образец и таблица-списък. 

II. Всеки присъединил се към полицата адвокат ще може самостоятелно да 
се застрахова при по-висок лимит на отговорност, за който ще се подписва 
индивидуален анекс. Договорените от ВАдвС условия за по-високи лимити са 
следните:  

Доброволни лимити на отговорност и премии за доплащане за адвокатите от 
страната – членове адвокатските колегии към ВАС, съгласно сключен  

застрахователен договор в  
ЗЕАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” 

Лимит на отговорност за едно 
събитие за едно лице  

(в лева) 
 
 
 

Лимит на отговорност за всички 
събития в агрегат през срока на 

застраховката за едно лице  
(в лева) 

 
 

Доплащане от 
застрахования  

(в лева)  
 
 
 

30 000.00  30 000.00  15.52 

40 000.00  40 000.00 20.82  

30 000.00 60 000.00  22.80 

50 000.00  50 000.00  28.00  

50 000.00  100 000.00  55.30  

100 000.00 200 000.00  105.69 
150 000.00  300 000.00  132.21 
300 000.00 600 000.00  189.49 

* На посочените премии е начислен 2%  данък, съгл. ЗДЗП 

      
Предварително съгласуване със Застрахователя и индивидуално определяне на 
застрахователната премия за лимити на отговорност по-високи от тези, посочени в 
таблицата. 
 

 

Списъците следва да се изпращат на електронния адрес на 
застрахователния брокер и до деловодството на ВАдвС, както следва:  

office@bigcom.eu; arch@vas.bg 

 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВИСШИЯ 
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ: 
 
 
                 


		2023-01-11T16:38:11+0200
	KRASIMIR IVANOV KRAEV




