
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА АДВОКАТА 

Приет с Решение № 324 на Висшия адвокатски съвет 
от 8 юли 2005 г., обн., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2005 г., 

доп., бр. 43 от 8 юни 2010 г. 
 

 Висшият адвокатски съвет прие с Решение № 603/03.11.2022 г., по 
протокол № 25/03.11.2022 г., Проект за изменение и допълнение на Етичния 
кодекс на адвоката, както следва: 

 
§1. В член 8 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Заглавието на чл. 8 се променя на „Реклама на професионалната 

дейност на адвоката“. 
 

2. Разпоредбата на алинея първа се изменя както следва: „Когато 
рекламира дейността си, адвокатът трябва да се води от задължението 
рекламното съобщение или начинът на отправянето му да съответства на 
достойнството на адвокатската професия.“. 

3. Разпоредбата на алинея втора се изменя както следва: „Когато е 
направено в рамките на друго съобщение, рекламното съобщение трябва да 
бъде посочено ясно като такова, за да се отличава от останалото 
съдържание.“. 

4. Разпоредбата на алинея трета се изменя както следва: „Когато 
адвокатът предоставя информация за професионалната си дейност чрез 
собствен сайт, в домейна трябва да бъдат включени данни, обозначаващи 
по недвусмислен начин адвоката.“. 

5. Разпоредбата на алинея четвърта се изменя както следва: 
„Рекламното съобщение на адвоката не трябва да позволява едновременно 
с него да се отправя непоискано търговско съобщение.“. 

 6. Разпоредбата на алинея пета се изменя както следва: „Ако при 
рекламиране на дейността си адвокатът използва посредници, той е длъжен 
да не допуска никакво нарушение на задължението си за опазване на 
професионалната тайна.“. 

7. Създава се нова алинея шеста със следното съдържание: „Рекламно 
съобщение, предназначено за разпространение чрез електронни медии, се 
съхранява от адвоката, адв. дружество или съдружие за срок от пет години 
и при поискване се предоставя на адвокатския съвет на колегията, в която 
членува адвоката.“. 

8. Създава се нова алинея седма със следното съдържание: 
„Правилата на ал. 1 – 5 се отнасят и до всяка форма на съвместно 
упражняване на адвокатската професия.“.  

 
  



 §2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 
 

1. Разпоредбата на алинея 5 се изменя както следва: „Когато 
адвокатът използва посредник за контакт с клиент, трябва да положи 
разумни усилия да се увери, че професионалната тайна ще бъде опазена по 
всяко време, включително след прекратяване на отношенията с посредника, 
както и за възможен риск от конфликт на интереси.“. 

2. Досегашната алинея 5 става алинея 6. 
3. Досегашната алинея 6 става алинея 7. 
4. Създава се нова алинея 8 със следното съдържание: „Адвокатът 

трябва да направи необходимото резултатите от извършената 
професионална дейност да постъпят направо при клиента, освен ако поради 
законово обоснована причина могат да бъдат отчетени само чрез 
посредника.“. 

 
§3. В член 16 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. Разпоредбата на алинея 3 се изменя както следва: „Правото на 

адвоката да удържи от клиентските средства, които държи, сумата на 
разходите си, доколкото те не са покрити от получени от клиента аванси, не 
включва правото на удържане на разноските, направени от посредника, 
освен ако няма писмено споразумение с клиента в обратния смисъл.“. 

2. Разпоредбата на досегашната алинея 3 става алинея 4. 
 

§4. Създава се нов чл. 21а Отношения на адвоката с прокурора, 
следователя и другите участници в наказателното производство със 
следното съдържание: „Адвокатът дължи уважение към всички лица, които 
на законово основание участват в досъдебни и съдебни производства.“. 

 
§5. Създава се нов член 25а Задължения на член на орган на 

адвокатурата със следното съдържание: 
1. Разпоредбата на алинея първа гласи: „Адвокат, избран за член 

на орган на адвокатурата, трябва да е достоен за оказаното му доверие и в 
работата си да се стреми да бъде полезен за адвокатската професия.  

2. Разпоредбата на алинея втора гласи: „При възникване на частен   
интерес, адвокатът, членът на орган на адвокатурата трябва да декларира 
този интерес пред съответния орган.“.  
 
 

§6. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Разпоредбата на алинея първа се изменя както следва: 

„Адвокатът трябва да положи достатъчно усилия да се увери, че адвокатът, 
с когото работи, е запознат в пълнота с необходимата информация по 



делото и да не допуска вътрешни противоречия между адвокатите в хода на 
работата да повлияят върху представителството на клиента или постигането 
на най-добрия интерес на клиента. При съвместната си работа адвокатите 
трябва да положат дължимата грижа така, както биха се погрижили и 
отговаряли, ако действаха самостоятелно.“. 

2. Разпоредбата на алинея втора се изменя както следва: 
„Предаването на данни или документи на клиента от един адвокат на друг 
трябва да става по начин, който гарантира опазването на личните данни на 
клиента и лицата, за които се отнасят документите и да бъде мотивирано 
единствено от изпълнението на възложения на адвоката мандат.“. 

3. Разпоредбата на алинея трета се изменя както следва: „Ако 
адвокат потърси професионална помощ от друг адвокат, с когото желае да 
си сътрудничи по случай на клиент, носи отговорност за възнаграждението 
на другия адвокат, освен ако клиентът не е поел ангажимент да плати 
отделно възнаграждение направо на втория адвокат.“. 

4. Разпоредбата на досегашната алинея 1 става алинея 4. 
5.  Разпоредбата на досегашната алинея 2 става алинея 5. 
6. Създава се нова алинея 6 със следното съдържание: „Ако 

клиентът  и един от адвокатите са разположени в една държава, а правната 
работа трябва да се извърши напълно или отчасти в друга държава от друг 
адвокат, всеки от адвокатите е отговорен до размера на своята част от 
работата, освен ако е уговорено друго. Адвокатът, който е от същата 
държава като клиента, трябва да положи усилия да събере сведения за 
професионалната застраховка на адвоката от другата държава и да я 
предостави на клиента в случай на нужда.“. 
 

§7. Създава се нов член 26а Отношения между адвокати от едно 
адвокатско съдружие, дружество или кантора, със следното съдържание: 

 
1. Разпоредбата на алинея първа гласи: „Управляващият или по-

старшият адвокат в адвокатско съдружие, дружество или кантора зачита 
мнението и приноса на всеки един от колегите си и му дава възможност да 
развива уменията си и да се изявява.“. 

2.  Разпоредбата на алинея втора гласи: „Ако адвокат желае да 
напусне съвместната форма на упражняване на адвокатската професия, 
трябва да даде предизвестие до колегите си в достатъчен срок, така че да 
довърши при възможност започнатите работи или да се осигури нормална 
приемственост с неговия заместник.“. 

3. Разпоредбата на алинея трета гласи:  „При никакви обстоятелства 
адвокатът, който е узнал сведения, отнасящи се до клиент на друг адвокат 
от съвместната форма на упражняване на адвокатската професия, не може 
да ги предоставя на трето лице.“. 



4. Разпоредбата на алинея четвърта гласи:  „Адвокатът може да 
използва в професионалната си дейност правните становища и документи 
на дружеството или съдружието, в което работи, само докато е част от този 
колектив и само доколкото работата се отнася до клиенти на това дружество 
или съдружие. 

5. Разпоредбата на алинея пета гласи:  „В случай на спор по-
старшият адвокат трябва да държи сметка за отговорността си като по-
опитен в професията и да даде възможност на колегата си да защити тезата 
и достойнството си.“. 

 
 
§8. В член 31 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Разпоредбата на досегашния член 31 става алинея първа и думите  

във второто изречение „новоупълномощения адвокат“ се заменят с 
„адвокатът“.  

2. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание: „Недопустимо 
е адвокат, приел работата по дела на друг адвокат, да представлява клиента 
по делата му срещу досегашния адвокат.“. 

 
 

§9. Член 33 се допълва с нови алинеи 3 и 4 със следното съдържание: 
1. Разпоредбата на алинея 3 гласи: „При никакви обстоятелства 

информация за спор между адвокати от професионален или личен характер 
не бива да бъде разгласявана на обществеността, в интернет, чрез масовите 
медии или лично. Това ограничение не се прилага, ако адвокатът трябва да 
се защити в хипотезата на равнопоставеност.“. 

2. Разпоредбата на алинея 4 гласи: „Адвокатите не трябва да 
позволяват спор между тях от личен характер да бъде свързан с 
професионалната им дейност или да се отрази негативно на авторитета на 
адвокатската професия.“. 

 
§10. Параграфи 1, 2 и 3 влизат в сила едновременно с влизане в сила 

на закон, с който отпада забраната по чл. 41 и 42 от Закона за адвокатурата. 
 

 
   ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 


