
        ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА АДВОКАТИ ОТ  
                    УКРАЙНА  И ЧЛЕНОВЕ НА  ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА  
 
 
      1. Настоящите правила уреждат дейността на Висшия  адвокатски съвет за 
финасово подпомагане на адвокати от Украйна и членовете на техните семейства/ 
съпрузи и деца/. 
 
       2. В дейността си по организацията и предоставянето на финансова помощ на 
адвокати от Украйна или членове на техните семейства Висшият адвокатски съвет се 
подпомага от  Комисия за социално и финансово подпомагане.  
  
       3. Висшият адвокатски съвет може да отпусне еднократно финансова помощ в 
размер до 1000 лева. В изключителни случай Висшия адвокатски съвет може да вземе 
решение за отпускане на финансово подпомагане в по-висок размер.  
 
       4. Искането за отпускане на финансова помощ се подава от адвоката или членове 
на неговото семейство писмено или в електронна форма в деловодството на Висшия 
адвокатски съвет. Постъпилите искания или предложения се докладват веднага на 
председателя на съвета. Председателят Висшия адвокатски съвет възлага на Комисията 
за социално и финансово подпомагане извършването на  проверка за всеки отделен 
случай. 
 
        5. Право да правят искания и предложения за предоставяне на финансово 
подпомагане може да прави всеки адвокат, орган на адвокатска колегия или членове на 
висшите органи на адвокатурата. 
 
        6. Искането  или предложението за финансова помощ трябва да съдържа имената 
на адвоката или членовете на неговото семейство, данни от документа за самоличност, 
данни за членство в професионална организация на територията на Украйна и банкова 
сметка по която да бъде отпусната финансовата помощ. 
         
       7. Към искането за финансово подпомагане се прилагат: регистрационна карта на 
чужденец за получаване на временна закрила, издадена на ГКПП или ДАБ; данни за 
настоящ адрес на територията на Р България; документ/и/ доказващ/и/ юридическо 
образование или членство в професионална организация и документи доказващи 
родствената връзка или семейна принадлежност на членовете на семейството на 
адвоката от Украйна. 
 
        8. Комисията по социално и финансово подпомагане може да изиска и други 
документи, необходими за установяване на твърдените факти. В случай, че не бъдат 
предоставени изисканите допълнителни документи или информация се извършва 
преценка дали и без наличието на тази информация е възможно да се отпусне исканата 
финансова подкрепа. 
 
       9. Искането за финансово подпомагане се докладва от председателя на Комисията 
в първото заседание на Висшия адвокатски съвет, следващ датата на постъпването и.  
Заседанието може да се проведе и неприсъствено – онлайн в случай на необходимост. 
 
 



      10. Висшият адвокатски съвет се произнася с решение с което се отпуска или 
отхвърля искането за еднократно финансово подпомагане. Решението се съобщава 
веднага на адвоката или на направилия искането или предложението. Отпуснатата 
финансова помощ се изплаща по посочена банкова сметка в срок от три дни от 
проведеното заседание на което е взето решението. 
 
   11. Финансовото подпомагане се извършва със средства набрани в разкрита 
дарителска сметка с титуляр Висшия адвокатски съвет. В случай, че не се натрупат 
средства от дарителски и благотворителни инициативи, Висшия адвокатски съвет може 
да вземе решение за отпускане на допълнителни средства от собствения си бюджет. 
 
 
       Настоящите правила за финансово подпомагане са одобрени и приети с Решение 
№  375  на Висшия адвокатски съвет, проведено на 28.03.2022 г. 
 
 
 
 
 
 


