
ГОДИШЕН КАЛЕНДАР ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА 2022 ГОДИНА 

 
м. януари 2022 г. 
13.01.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
26.01.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
29 и 30.01.2022 г. – Общи събрания на АК в страната  
 
м. февруари 2022 г. 
03.02.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
17.02.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
25.02.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
24.02.2022 г. – Постоянен комитет на ССВЕ - гр. Виена, Австрия  
 26 и 27.02.2022 г. – Общо събрание на адвокатите от страната  
 
м. март 2022 г. 
03.03.2022 г. – Национален празник 
17.03.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
24.03.2022 г. – Дискусионен форум „Правото на собственост и неговата 
защита“ 
 
м. април 2022 г. 
01.04.2022 г. – Постоянен комитет на ССВЕ - гр. Брюксел, Белгия 
м. 04.2022 г. – Заседание на Консултативния председателски съвет 
14.04.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
15.04.2022 г. – Ден на отворените врати на адвокатурата 
16.04.2022 г. – Ден на Конституцията и юриста  
24.04.2022 г. – Великден – официален празник 

 
м. май 2022 г. 
01.05.2022 г. – Официален празник - Международен ден на труда  
06.05.2022 г. – Ден на храбростта 
13.05.2022 г. – Пленарно заседание на ССВЕ - гр. Дъблин 
19.05.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 

       24.05.2022 г. – Официален празник - Ден на славянската писменост 
28 и 29 май 2022 г. – Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия   
 
м. юни 2022 г. 
03.06.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
04.06.2022 г. – Национална конференция на българската адвокатура, гр. 
Сандански. Тема: „Адвокатското възнаграждение. Отговорност за разноски.“ 
11.06.2022 г. – Устен изпит за адвокати и младши адвокати 
16.06.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
23-25.06.2022 г. – Постоянен комитет на ССВЕ - гр. София 
23-25.06.2022 г. – Конгрес на FBE - гр. София 
 



м. юли 2022 г. 
07.07.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
 
м. август 2022 г. 
 

       м. септември 2022 г. 
06.09.2022 г. – Официален празник - Съединението на България  
14.09.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
22.09.2022 г. – Официален празник - Ден на българската независимост  

 
м. октомври 2022 г. 
04.10.2022 г. – Откриване на съдебната година 
06.10.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
07.10.2022 г. – Постоянен комитет на ССВЕ – Андора 
м. 10.2022 г. – Откриване на учебната година в ЦОА „Кръстю Цончев“ 

 14-15.10.2022 г. – Есенна национална конференция на българската 
адвокатура  

 22-23.10.2022 г. – Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия   
       25.10.2022 г. – Ден на европейските адвокати 

 
м. ноември 2022 г. 
03.11.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
05.11.2022 г. – Устен изпит за адвокати и младши адвокати 
14.11.2022 г. – Ден на отворените врати на адвокатурата 
17.11.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
22.11.2022 г. – Ден на българската адвокатура 

   25.11.2022 г. – Пленарно заседание на ССВЕ - гр. Брюксел, Белгия 
 
м. декември 2022 г. 

      08.12.2022 г. – Заседание на Висшия адвокатски съвет 
24,25,26.12.2022 г. – Официален празник - Коледа  

 
       

 

 
 

 

 


