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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА 2020 ГОДИНА 

 

Приета с Решение № 2128 на Висшия адвокатски съвет 
/Протокол № 52/08.11.2019 г./ 

 
 

Висшият адвокатски съвет, предвид възложените му по силата на чл. 122 от 
Закона за адвокатурата правомощия и задължения, като съобрази взетите през 2019 
год. решения на Общото събрание на адвокатите от страната, поставените на 
съвместни форуми с адвокатските съвети въпроси, както и в продължение изпълнение 
на дългосрочните цели от програмите от предходните години, прие следната програма 
за 2020 година. 

Насоки за работа: 
1. Активно участие в законодателната дейност, свързана с повишаване 

ефективността на адвокатската професии. 
1.1. Работа по приемане от Народното събрание на проекта на Закон за изменение 

и допълнение на Закона за адвокатурата. 
1.2. Работа по изготвяне на нов Закон за адвокатурата. 
1.3. Работа по окончателно приемане измененията в Наредба № 3 за водене и 

съхраняване на регистрите от адвокатските съвети. 
1.4. Работа по изменение  по изменение на Наредба № 1 за минималните размери 

на адвокатските възнаграждения. 
1.5. Работа за създаване на възможности за разширяване на правото на зашита на 

гражданите и защита интересите на адвокатурата. 
1.6. Даване становища по законопроекти. 
1.7. Активно участие в тълкувателната дейност на Върховните съдилища. 
1.8. Осъществяване на дейности по упражняване правомощията на Висшия 

адвокатски съвет, по чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България. 
2. Издигане на престижа и авторитета на адвокатурата. 
2.1. Продължаване на политиката на публичност и прозрачност в работата на 

Висшия адвокатски съвет. 
2.2. Работа по повишаване професионалната квалификация на адвокатите. 
2.3. Утвърждаване авторитета на Висшия адвокатски съвет в страната и в чужбина. 
2.4. Организиране на конференции, семинари, кръгли маси, кампании по въпроси, 

актуални за адвокатурата, за съдебната система, по обществено значими въпроси и др. 
2.5. Работа по осъществяване на Комуникационната стратегия на българската 

адвокатура. 
• Вътрешната комуникация 
- между ВАдвС и АС от страната; 
-   между ВАдвС и отделните адвокати, адвокатски дружества и адвокатските 

съдружия; 
• Подобряване на външната комуникация – периодични срещи с държавни 

органи и институции, по проблеми отнасящи се до защита правата на гражданите и 
адвокатската дейност; 

•  Обучение по изпълнение на Комуникационната стратегия на българската 
адвокатура; 
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• Провеждане на среща с ръководители на медии и сключване на рамкови 
споразумения. 

• Подписване на рамкови споразумения за партньорство (меморандуми) с 
обществените БНР и БНТ, със СГО и други органи и институции. 

• Подготовка и реализиране на кампании, свързани с борбата с "нелоялната 
конкуренция" и борбата с фалшивите новини. 

2.6. Празничен календар - годишнини, дни на адвокатурата, официални празници 
и др. 

3. Работа за предотвратяване на лоши практики във връзка с „нелоялната 
конкуренция“ и различните й проявни форми. 

3.1. Дефиниране на проблемите и начин, и средства, за отстраняването им. 
3.2. Тясно взаимодействие с адвокатските съвети в страната. 
3.3. Среща по региони с адвокатските съвети. 
3.4. Активно и ефективно взаимодействие с други органи и институции в страната. 
3.5. Медийни кампании за разясняване на рисковете от нелоялната конкуренция. 
3.6. Предложения за законодателни промени, свързани с премахване на 

нелоялната конкуренция. 
4. Продължаване на дейността по въвеждане на Е-адвокатура 
4.1. Продължаване на работата по актуализация и надграждане на единния 

адвокатски регистър и регистрите на адвокатските колегии 
4.2. Създаване на технологични връзки с информационните системи на Висшия 

съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Националното бюро за правна помощ, 
Асоциацията на застрахователите в страната, Агенцията по вписванията – Търговски 
регистър и към средата за междурегистров обмен „RegiX"; 

4.3. Осигуряване и поддържане на функционалност за електронно сезиране през 
уеб-страницата на Висшия адвокатски съвет на безплатно подаване по електронен път 
на изявления от адвокатите и гражданите, сезиращи ВАдвС и адвокатските съвети; 

4.4. Осигуряване на безхартиен обмен на документи, включително 
дисциплинарни преписки между органите на адвокатурата, адвокатите и всички 
заинтересовани лица; 

4.5. Поддържане на възможност за централизирано електронно заплащане на 
дължими вноски към адвокатските съвети и Висшия адвокатски съвет, както и на 
осигурителните вноски; 

4.6. Интегриране на Единния регистър на адвокатите със сайта на ВАдвС и 
сайтовете на адвокатските колегии; 

4.7. Продължаване на дейността по изработване на нови сайтове на всички 
адвокатски колегии, в които да бъде интегриран модула ,E- адвокатура“, за да могат 
те да се превърнат в основен източник на информация и връзки на адвокатските 
съвети с Висшия адвокатски съвет, и с останалите държавни, общински органи, 
граждани и юридически лица. 

5. Подобряване на професионалното положение на адвокатите. 
5.1  Разширяване на работата по общи за адвокатурата въпроси, чрез активно 
взаимодействие с адвокатските съвети 
5.2  Търсене на възможности за сключване на „корпоративни" договори с мобилни 

оператори, болнични заведения, банки, електронен подпис и пр. 
5.3  Ефективно и икономично управление на финансовите средства. 
5.4  Развиване на различни форми за социална дейност. 
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ГОДИШЕН КАЛЕНДАР 
 
м. януари 2020 г. 
10.01.2020 г. - Заседание на Висшия адвокатски съвет 
25 и 26.01.2020 г. - Общи събрания на АК в страната 31.01.2020 г. - Заседание на 
Висшия адвокатски съвет 
 
м. февруари 2020 г. 
20.02.2020 г. - Постоянен комитет на ССВЕ - гр. Виена, Австрия  
21.02.2020 г. - Заседание на Висшия адвокатски съвет 
 22 и 23.02.2020 г. - Общо събрание на адвокатите от страната  
 28.02 и 01.03.2020 г. - Ден на адвокатската професия в Сърбия - гр. Белград 
 
м. март 2020 г. 
03.03.2019 г. - Участие в тържественото честване и поднасяне на венец от името 
на ВАдвС 
20.03.2020 г. - Заседание на Висшия адвокатски съвет 
27.03.2020 г. - Постоянен комитет на ССВЕ - гр. Брюксел, Белгия 
м. 03.2020 г. -  Международна конференция по въпросите ва арбитража – 2-ра 
част (съвместно със Софийския адвокатски съвет)      
 
м. април 2019 г. 
м. 04.2020 г. - Среща с председателите и секретарите на АС 
м. 04.2020 г. - Обучения по изпълнение на Комуникационната стратегия 
16.04.2020 г. - Ден на Конституцията и юриста  
19.04.2020 г. - Великден – официален празник 
24.04.2020 г. - Заседание на Висшия адвокатски съвет 

 
м. май 2020 г. 
01.05.2020 г. - Официален празник - Международен ден на труда 06.05.2020 г. - 
Ден на храбростта 
14-16.05.2020 г. - Конгрес на FBE - гр. Париж, Франция 
15.05.2020 г. - Пленарно заседание на ССВЕ - гр. Трогир, Хърватска 
29.05.2020 г. - Заседание на Висшия адвокатски съвет 
м. 05.2020 г. - Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия   

       24.05.2020 г. - Официален празник - Ден на славянската писменост участие в 
тържественото честване и поднасяне на венец от името на ВАдвС 

 
м. юни 2020 г. 
01.06.2020 г. - „Дни на адвокатите"- съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“  
12.06.2020 г. - Заседание на Висшия адвокатски съвет 

съвет в гр. Ловеч 
13.06.2020 г. - Пролетна национална конференция на българската адвокатура - 

домакин Адвокатска колегия — Ловеч 
 26.06.2020 г. - Постоянен комитет на ССВЕ - гр. Брюксел, Белгия 
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м. юли 2020 г. 
10.07.2020 г. - Заседание на Висшия адвокатски съвет 
 
м. август 2020 г. 
 

       м. септември 2020 г. 
06.09.2020 г. - Съединение на България – официален празник - участие на 

представители на ВАдвС в тържествените чествания в гр. Пловдив и поднасяне на 
венец 

17.09.2020 г. - Среща с председателите и секретарите на адвокатските съвети 
18.09.2020 г. - Заседание на Висшия адвокатски съвет 
22.09.2020 г. - Ден на българската независимост – официален празник - участие на 

представители на ВАдвС в тържествените чествания в гр. Велико Търново и 
поднасяне на венец 

 
м. октомври 2020 г. 
01-03.10.2020 г. - Конгрес на FBE – съвместно със Софийската адвокатска колегия 
02.10.2020 г. - Постоянен комитет на ССВЕ – Андора 
м. 10.2020 г. - Откриване на учебната година в ЦОА „Кръстю Цончев“ 
09.10.2020 г. - Заседание на Висшия адвокатски съвет 
10.10.2020 г. - Есенна национална конференция на българската адвокатура - 

домакин 
25.10.2020 г.  Ден на европейските адвокати 
28.10-01.11.2020 г. - 64-ти конгрес на UIA - Мексико 
30.10.2020 г. - Заседание  на Висшия адвокатски съвет 
 
м. ноември 2020 г. 
м. 11.2020 г. - Есенна сесия на изпита за адвокати и младши адвокати 
20.11.2020 г. - Честване на 22 ноември - Ден на българската адвокатура и 95 

години от създаването на Висшия адвокатски съвет  
27.11.2020 г. - Пленарно заседание на ССВЕ - гр. Брюксел, Белгия 

 
м. декември 2020 г. 
11.12.2020  г. - Заседание на Висшия адвокатски съвет 
24,25,26.12.2020 г. - Коледа – официален празник 

 
 
       

 

 
 

 


