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МОТИВИ  
 

Към проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 20.11.2020 г.  

за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските 

колегии и единните адвокатски регистри 

(обн. в ДВ, бр. 107/18.12.2020 г.) 
 

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт. 
  Приетата на 20.11.2020 г. Наредба № 3 за реда за водене, съхраняване и 

достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри 

(Наредба № 3), предвиди цялостно модернизиране и дигитализиране на водените 

адвокатски регистри. 

  Процесът по модернизиране на водените регистри изисква не само 

създаване на нормативна основа, но и техническо обезпечаване в съответствие с  

приетата уредба. За тази цел беше предвидено Наредба № 3 да влезе в сила от 

01.04.2021 г.. Отложеният срок на влизане в сила на Наредбата беше съобразен 

с необходимото време за създаване на информационната система, която ще 

обслужва регистрите, както и за тестване на сигурността и надеждността на 

системата, преди окончателното преминаване към изцяло електронни регистри с 

влизане в сила на Наредбата.  

  Към настоящия момент не са завършили процедурите по тестване за 

сигурност и надеждност на електронните регистри, поради което е необходимо 

срокът за влизане в сила да бъде удължен с един месец, за да се гарантира, че ще 

има достатъчно време за приключване на техническите процедури и 

безпроблемно стартиране на работата на електронните адвокатски регистри. 

  

 
2. Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт. 

  Приключване на техническите процедури и безпроблемно стартиране на 
работата на електронните адвокатски регистри от 01.05.2021 г., предвидени с 
Наредба № 3. 
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3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

нормативния акт. 

За финансиране на предвидените и заложени в нормативния акт механизми 
не са необходими нови средства. Всички средства, са осигурени от бюджета на 
Висшия адвокатски съвет в рамките на процедурата по приемане на Наредба № 
3, като удължаването на срока за влизането й в сила с един месец няма да доведе 
до необходимост от нови финансови средства.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт.  

Осигуряване на възможност за безпроблемно преминаване към 
изцяло електронни адвокатски регистри чрез провеждане на необходимите 
тестове за сигурност и надеждност на  техническата система.  

 
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

  Проектът на Наредба за удължаване срока за влизане в сила на 
Наредба № 3 не съдържа разпоредби, транспониращи правото на 
Европейския съюз, а самата Наредба № 3 съобразява всички стандарти, 
заложени и изведени в правото на Европейския съюз, в т.ч. по отношение 
на съхранението и издаването на електронни документи, както и други 
относими актове, като е в пълно съответствие с правото на Европейския 
съюз. 
 

 
 

 


