
ПРАВИЛА

ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ВИСШ ИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА АДВОКАТИ

Глава Първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила уреждат организацията на работата и дейността на Висшия 
адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокатите от страната.

Чл. 2. В дейността си по организацията и предоставянето на финансови помощи на 
адвокатите, Висшият адвокатски съвет се подпомага от нарочно създадена Комисия за 
финансово подпомагане на адвокатите.

Чл. 3. Комисията е постоянно действаща, без статут на помощен орган, който 
подпомага дейността на Висшия адвокатски съвет и е създадена на основание чл. 122, ал. 
1, т. 10 от Закона за адвокатурата

Чл. 4. Дейността на Комисията обхваща реда за получаване и дейността по 
администриране, окомплектоване и изготвяне на становище до Висшия адвокатски съвет, в 
областта на финансовото подпомагане на адвокатите от страната.

Чл. 5. В дейността си Комисията се ръководи от принципите за законност, 
публичност, безпристрастност, самоуправление.

Глава Втора
СЪСТАВ И  АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Чл. 6. (1) Комисията е колегиален орган, който се състои от трима членове на 
Висшия адвокатски съвет или други лица, определени с изрично решение на Висшия 
адвокатски съвет.

(2) Председател на Комисията е Главния секретар на Висшия адвокатски съвет и 
той ръководи дейността й.

Чл. 7. (1) При осъществяване на дейността си Комисията се подпомага от 
администрацията на Висшия адвокатски съвет, която осъществява деловодното и 
административно обслужване на комисията.

(2) По изключение при осъществяване на дейността си Комисията може да се 
подпомага от медицински или други специалисти.



Чл. 8. (1) За всяко постъпило искане, предложение или сигнал за отпускане на 
финансова помощ, се образува отделна преписка от служител на администрацията при 
Висшия адвокатски съвет.

(2) За постъпилите в Комисията искания, предложения и сигнали за отпускане на 
финансова помощ, се води отделен регистър по реда на постъпването им.

(3) В регистъра се отбелязват:
- деня на постъпване;
- номер на образуваната преписка;
- членът на комисията, на който се разпределя;
- действия по движение на преписката;
- становището на Комисията, за разглеждане от Висшия адвокатски съвет;
- решението на Висшия адвокатски съвет по становището на Комисията;
- датата на получаване на финансовата помощ;
- датата на уведомяване на председателя на адвокатската колегия, чийто член е 

финансово подпомогнатия адвокат;
(4) Главният секретар на Висшия адвокатски съвет определя служител от 

администрацията на съвета, който отговаря за деловодното обслужване и администриране 
дейността на Комисията, включително и воденето на регистъра по ал. 2

Глава Трета
ВИДОВЕ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА АДВОКА ТИТЕ:

Чл. 9. (1) Финансовото подпомагане на адвокатите се прилага при лечение, 
възстановяване от лечение, здравна профилактика и рехабилитация, претърпени тежки 
еднократни житейски инциденти.

(2) Лечението обхваща:
1. Тежък еднократен здравословен инцидент, при лечението на който, адвокатът не 

може да упражнява ефективно професията си — инфаркт; инсулт; средно и тежко 
увреждане на опорно -  двигателния апарат в следствие на падания, катастрофи, тежки 
увреждания на зрението и слуха, и др.

2. Спешни операции;
(3) Възстановяването от лечение, здравна профилактика и рехабилитация обхващат:

1. Тежко общо здравословно състояние, резултат от:
- множество тежки хронични заболявания;
- онкологични заболявания, изискващи продължително лечение;
- претърпели множество операции, свързани с отстраняване, 

респективно присаждане на органи, изискващи продължително лечение;
- тежки заболявания на опорно-двигателния апарат, които са довели 

до продължителни затруднения при упражняване на професията,
- тежки хормонални увреждания -  в това число захарна болест и 

свързаните с нея усложнения,



- тежки увреждания на зрението на слуха и други;
2. Рехабилитация

(4) Тежките еднократни житейски инциденти обхващат:
1. тежък еднократен житейски инцидент, който е довел до значителни по размер 

имуществени загуби, поради които адвокатът е изпаднал в тежко материално състояние - 
наводнения, пожари, земетресения и др.

2. Помощ на членове на семейства на починали адвокати, които в следствие на 
загубата са изпаднали в затруднено материално състояние, поради което не могат да 
посрещат нормално разумните си разходи.

(5) Подпомагането чрез освобождаване от членски внос към Висшия адвокатски 
съвет има за цел да стимулира важни обществени и социални процеси, които засягат 
адвокатурата, като например:

1. Адвокати, които са майки с деца до навършване на две годишна възраст на
детето;

2. Адвокати, които са на възраст над 75 години и имат повече от 40 години 
адвокатски стаж;

3. Адвокати, които имат изключителни заслуги към адвокатурата, към страната и 
към обществото, за определен период от време;

(6) В изключителни случаи, Комисията може да разглежда искания за финансово 
подпомагане на адвокати и извън случаите, посочени в ал. 1

Глава Четвърта
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И  РАЗМЕР НА ДАРЕНИЯ

Чл. 10. Право да получат финансово подпомагане имат адвокатите, за които са 
налице следните кумулативни условия:

1. Заплатили са членския си внос към съответната адвокатска колегия и Висшия 
адвокатски съвет до месеца, предхождащ месеца на входиране на искането, предложението 
или сигнала;

2. Имат адвокатски стаж повече от 5 години;
3. Представили са необходимите документи, удостоверяващи наличието на някое от 

условията посочени в чл. 9;
4. Преди датата на отправяне на искането за финансово подпомагане, нуждаещият 

се да е получил финансово подпомагане от адвокатската колегия, чийто член е;
5. Не са получавали финансови подпомагане от Висшия адвокатски съвет за период 

три години назад от датата на постъпване на искането;
6. Не е дисциплинарно наказан
7. За лицата, адресати на помощта по чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, попълнена 

декларация (Приложение № 1) за:
- получени доходи през годината, предхождаща годината на отправяне на

искането;



- за семейно положение и издържа ли лица под 18-годишна възраст;
- за доходи на семейството;
- за имуществено състояние;
- за здравословно състояние;

7. Писмено становище на председателя на адвокатската колегия, член на която е 
адресата на подпомагане по чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4.

Чл. 11. Право да получат финансово подпомагане имат и адвокатите, за които не са 
налице някой от условията по чл. 10, но са налице изключителни обстоятелства, като 
решението в този случай се взема от Висшия адвокатски съвет с квалифицирано 
мнозинство мнозинство 2/3 от общия брой на членовете му.

Чл. 12. (1) Максималният размер на финансово подпомагане на един адвокат 
отпускано от Висшия адвокатски съвет не може да надвишава 1% от сумата, определена в 
Раздел II, Буква „Г”, точка 11 от бюджета на Висшия адвокатски съвет.

(2) В изключителни случаи Висшият адвокатски съвет може вземе решение да 
предостави финансово подпомагане в по-висок размер от определения в ал. 1, като 
решението в този случай се взима от Висшия адвокатски съвет с квалифицирано 
мнозинство 2/3 от общия брой на членовете му.

Глава Пета
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА АДВОКАТИ

Чл. 13. Финансовото подпомагане на адвокатите се извършва със средства от:
1. Бюджета на Висшия адвокатски съвет - Раздел II, Буква „Г”, точка 11;
2. Дарения на имущества и парични средства от български и чуждестранни 

физически и юридически лица;
3. Завещания на имущества и парични средства от български и чуждестранни 

физически лица;
4. Приходи от организиране на благотворителни инициативи;
5. Други приходи.
Чл. 14. (1) Комисията няма самостоятелен бюджет, отделен от бюджета на Висшия 

адвокатски съвет.
(2) Дейността на членовете на Комисията е почетна и не се заплаща.
(3) В случай на необходимост, при наличие на висока фактическа сложност на 

конкретното искане, Комисията може да ангажира външни експерти. Висшия адвокатски 
съвет може в тези случаи, по изключение да вземе решение за заплащане възнаграждение 
на ангажираните експерти.

(4) Разходите за консумативи и деловодни разходи, както и разноските за заплащане 
на възнаграждения на външни експерти, са за сметка на бюджета на Висшия адвокатски
съвет.



Глава Шеста
ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

Чл. 15. (1) Право да правят искания, предложения и отправят сигнали за 
предоставяне на финансово подпомагане има всеки адвокат, органите на адвокатските 
колегии и висшите органи на адвокатурата. Висшия адвокатски съвет може да се 
самосезира.

(2) Исканията, предложенията и сигналите се завеждат в деловодството на Висшия 
адвокатски съвет, и в регистъра по чл. 8, ал. 3 и незабавно се докладват на председателя на 
Комисията.

(3) Председателят образува преписка и разпределя същата на член от Комисията.
(4) Докладчикът по преписката проверява налице ли са условията по глава четвърта 

от настоящите правила.
(5) В случай, че предоставената с искането, предложението или сигнала 

информация не е достатъчна, предложителя се уведомява по електронен път за 
необходимостта от предоставяне на необходимата информация в съответствие с 
изискванията на настоящите правила в двумесечен срок.

(6) В случай, че поисканата информация не бъде предоставена в указания срок от 
уведомлението искането, предложението, сигнала се връщат на вносителя.

(7) След отстраняване на констатираните по ал. 5 несъответствия, докладчикът 
докладва преписката със становище на председателя на Комисията.

(8) При висока фактическа сложност или необходимост от специални знания, 
Комисията може да ангажира външен експерт, който да даде експертна преценка за 
конкретните заболявания, за характера на лечението, за характера на възстановяването, 
здравната профилактика и рехабилитацията.

(9) Председателят свиква заседание на Комисията, която може да заседава и 
неприсъствено, на което се изготвя предложение за предоставяне на финансово 
подпомагане, и неговия размер или за отказ да бъде предоставено такова, в десет дневен 
срок преди следващото заседание на Висшия адвокатски съвет.

(10) Предложението по предходната алинея се внася от Председателя в седем 
дневен срок преди датата на заседанието.

(11) След постановявяне на решението на Висшия адвокатски съвет, Председателят 
на Комисията уведомява незабавно автора на искането, предложението или сигнала, както 
и председателя на адвокатската колегия, на чийто член е предоставено финансово 
подпомагане за взетото решение

Чл. 16. Комисията може да предлага на Висшия адвокатски съвет провеждане на 
дарителски кампании за набиране на допълнителни средства за финансово подпомагане на 
адвокатите от страната.

Чл. 17. Направените дарения или завещания от трети физически или юридически 
лица за финансово подпомагане на адвокатите се включват в приходната част на бюджета



на Висшия адвокатски съвет, но се изразходват целево само за финансово подпомагане на 
адвокатите.

Глава Седма 
ОТЧЕТНОСТ

Чл. 18. (1) Разходването на средствата се удостоверява чрез платежни документи 
или касови документи, в които се посочват лицата, в чиято полза е извършено 
финансовото подпомагане.

(2) Всички документи от дейността на Комисията се съхраняват в деловодството на 
Висшия адвокатски съвет.

(3) Комисията представя пред Висшия адвокатски съвет до първи декември на 
текущата година отчет за дейността си.

(4) Проекта на отчета се изготвя от служителя по чл. 8, ал. 4 и се одобрява от 
Председателя на Комисията.

ПРЕХОДНИ И  ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила са приети с решение № 145/23.06.2017 година на Висшия 
адвокатски съвет.

§ 2. Настоящите правила влизат в сила от датата на вземане на решението за 
тяхното приемане и се прилагат и по отношение на заварените искания, предложения и 
сигнали за предоставяне на финансово подпомагане.


