
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Проект!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за обучение и квалификация на 
адвокатите, приета от Висшия адвокатски съвет с решение № 460 от 20.12.2005 година, обн.

ДВ, бр. 5 от 17.01.2006г.

§ 1. Наименованието се изменя така:

„Наредба № 4 за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и
адвокатите от Европейския съюз“.

§2. В Чл.1 се правят следните изменения:

1. След думата „условията“, изразът „финансирането и програмите за обучение“ се 
заменя с израза „програмите за обучение и финансирането“

2. След израза „програмите за обучение и финансирането“, изразът „за обучение и 
квалификация на адвокатите в Република България“ се заменя е израза „за 
поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от 
Европейския съюз“.

§ 3. В Чл. 2 ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. След съюза „за“ думата „обучение“ се заличава.

2. След думата „адвокатите“ изразът „се създава” се заличава и се добавя изразът „и 
адвокатите от Европейския съюз, Висшият адвокатски съвет създава и 
поддържа“.

§ 4. В Чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думата „съвет“, изразът „взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от 
гласовете на всички основни членове“, се заличава.

2. В ал. 5 в края на изречението след думата „адвокати“ се добавя думата „като : “
3. Към ал. 5 се създават т. 1-9 :

„1. изменя и допълва учредителния акт (устава) “

„2. утвърждава правилника за работата на Центъра за обучение на адвокати”

„3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя 
възнаграждението им”

„4. приема отчета за дейността и одобрява бюджета като предоставя средства за 
упражняване на дейността му”

„5. изисква информация за финансовото състояние, работата по проектите и заетостта 
на персонала”



„б.утвърждава изготвена от Управителния съвет стратегия за обучение на адвокатите”

,,7.утвърждава годишен план за дейността и учебни програми за обучение на адвокати”

,,8.утвърждава списъка на постоянните лекторите и обучаващите специалисти от 
страната и чужбина”

,,9.извършва и други действия, необходими за упражняване на контрол”

§ 5. В Чл. 4. се правят следните изменения и допълнения:
1. В точка 2:
а/ Думата „международни“ се заличава.
б/ След думата „организации“, се добавя изразът „в страната и чужбина, включително 
с организации, осъществяващи обучение на юристи, упражняващи други 
юридически професии“

2. В точка 3 изразът „и сходните“ се заличава. 

§ 6. В Чл. 5 точка 4 се заличава.

§ 7. В Чл. 6 изразът „в София и в други населени места“ се заменя с израза „на адвокатите от 
цялата страна“.

§ 8. В Чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст на чл. 8 става алинея 1, в която думата „четири“ се заменя с 

думата „осем“.

2. Създава се нова ал. 2:

„/2/ Контролът за изпълнение задължението на адвокатите за поддържане и 
повишаване на квалификацията им се осъществява от адвокатските съвети към 
адвокатските колегии по ред, определен от Висшия адвокатски съвет.”

§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „управителния” се заменя с думата „управителен” и изразът „и се 
осъществява чрез създадените за целта звена и лица, работещи в центъра по 
трудов или граждански договор“ се заличава.

2. ал.2 се отменя .

3. ал.З се отменя.

4. ал.4 се отменя.



5. Създават се нови алинеи от 2 до 10 :

„/2/ Управителният съвет се избира за срок от 4 години като мандатът на 
членовете на Управителния съвет съвпада с мандата на Висшия адвокатски 
съвет.“

„/3/. Управителният съвет се състои от петима адвокати, които се избират от 
Висшия адвокатски съвет. За членове на Управителния съвет се избират 
адвокати с адвокатски стаж не по-малко от 15 години, с изявени професионални 
и нравствени качества, и практически опит в различни области на правото.“

В/4/ За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани и членове на
исшия адвокатски съвет, но не повече от трима.

“ /5/ Поне един от членовете на Управителния съвет трябва да бъде адвокат, 
хабилитиран по правни науки.“

„/6/ За член на Управителния съвет не може да се избира лице, което е роднина 
по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен и е 
съпруг/а на член на Висшия адвокатски съвет .

„/7/ Висшият адвокатски съвет избира председател от членовете на 
Управителния съвет, който представлява Центъра за обучение на адвокати.“

„/8/ Управителният съвет заседава най-малко един път в месеца“.
„/9/ За участието си в управлението и организацията на Центъра за обучение на 
адвокати, членовете на Управителния съвет получават възнаграждение в 
размер, определен от Висшия адвокатски съвет.“
„/10/ Дейността на Управителния съвет се подпомага от създадените за целта 
звена и служители на Центъра за обучение на адвокати, включително от лица, 
наети по граждански договори.“

§ 10. Създава се нов чл. 9а :

„Чл. 9 а. /1/ Мандатът на член на Управителния съвет може да бъде прекратен 
предсрочно:
а) по негово искане, с подаване на оставка;
б) при трайна фактическа невъзможност за участие в работата на 

Управителния съвет повече от 3 месеца;
в) при загубване качеството на адвокат;

г) при смърт или поставяне под запрещение; 
д/ по решение на Висшия адвокатски съвет.

/2/ В случаите по б. „а”, б. „в” и б. „г” мандатът се счита прекратен от 
настъпване на съответното обстоятелство, а в случаите по б. „б” и б. „д” 
мандатът се прекратява с решение на Висшия адвокатски съвет. В едномесечен 
срок от прекратяване на мандата Висшият адвокатски съвет избира нов член на 
Управителния съвет, който довършва мандата на освободения член.“

§11. Създава се нов чл. 96:

„Чл. 9 б. /1/ Организацията и дейността на Центъра за обучение на



адвокати се уреждат с правилник, приет от Управителния съвет и утвърден от 
Висшия адвокатски съвет.

/2/ Учебните планове и програми за дейността и развитието на Центъра за 
обучение на адвокати се изготвят ежегодно от Управителния съвет и одобряват от 
Висшия адвокатски съвет.

/3/ Всеки новоизбран Управителен съвет изготвя стратегия за обучение на 
адвокатите, която се утвърждава от Висшия адвокатски съвет.“

/4/ Управителният съвет на Центъра за обучение на адвокати ежегодно изготвя и 
представя на Висшия адвокатски съвет за утвърждаване годишен отчет за дейността, 
годишен финансов и счетоводен отчет и проект за годишен бюджет.

§12. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 :
а/ В точка 2 изразът „ и доброволни вноски от“ се заменя с израза „ чрез целеви дарения 
и дарения от .

б/ В точка 5 след думата „ред“ се слага точка и изразът „ включително такси за 
участие във формите на обучение и квалификация“ се заличава.

2. В ал.2 изразът „годишния бюджет” се заменя с израза „ одобрения от Висшия 
адвокатски съвет годишен бюджет”.

§ 13. Наименованието на Заключителните разпоредби се изменя така:

„Преходни и заключителни разпоредби“

§ 14. В параграф единствен се правят следните изменения и допълнения:

1. „Параграф единствен“ става §1 и в същия се правят следните допълнения:

След цифрата „2005“ се добавя изразът „и е изменена с Решения на Висшия 
адвокатски съвет №№660-704 от 22.03.2018 г. и № 762 от 23.03.2018 г.

§ 15. Създава се нов § 2 със следното съдържание:
„§ 2. Тази наредба влиза в сила след обнародването й в Държавен вестник.“

§ 16. Създава се нов § 3 със следното съдържание:

„§ 3. Мандатът на действащия Управителен съвет на Центъра за обучение на 
адвокати изтича с изтичане на мандата на Висшия адвокатски съвет.“


