
From:                                 ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ
Sent:                                  Tue 11/24/2020 1:36 PM
To:                                      arch; ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ
Subject:                             Stanovishte vuv vruzka s koncepcia za nov Zakon za advokaturata
Attachments:                   Data_All_201023-rezultati-koncepcia.pdf

Здравейте колеги,

Вероятно Ви е известно, че СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" 
проведе анкета сред колегите във връзка с концепцията за нов ЗА. На 
поставените въпроси отговориха стотици колеги.

Считаме, че техните отговори и позиции следва да бъдат съобразени.

В тази връзка, приложено Ви изпращаме резултатите от анкетата, с които 
да се запознаете.

С уважение,

----

адв. Емил А. Георгиев

Председател на Управителен съвет
ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ

0887 678 190

Висш адвокатски съвет:
Входящ №: 2944
Дата: 24.11.2020 г.



Анкета: Концептуални въпроси на новия Закон за адвокатурата

1 / 32

67.18% 827

32.82% 404

Q1 Какво да е наименованието на закона, уреждащ адвокатската дейност?
Answered: 1,231 Skipped: 0

TOTAL 1,231

Закон за
адвокатурата

Закон за
адвокатите

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Закон за адвокатурата

Закон за адвокатите
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70.73% 575

29.27% 238

Q2 Трябва ли Адвокатурата да има качеството на юридическо лице?
Answered: 813 Skipped: 418

TOTAL 813

Да

Не

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Да

Не
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36.67% 275

20.00% 150

43.33% 325

Q3 Кои следва да са членовете на Адвокатурата - ЮЛ?
Answered: 750 Skipped: 481

TOTAL 750

Адвокатските
колегии...

Адвокати и
младши адвокати

Адвокати,
младши адвок...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Адвокатските колегии (адвокатите са членове на колегиите)

Адвокати и младши адвокати

Адвокати, младши адвокати и адвокатски дружества/съдружия
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40.03% 295

34.06% 251

15.06% 111

4.61% 34

6.24% 46

Q4 Адвокатурата - ЮЛ следва да има следните местни структури:
Answered: 737 Skipped: 494

TOTAL 737

Адвокатски
колегии, кои...

Адвокатски
колегии, кои...

По един офис
във всеки...

По един офис
във всеки...

Друго

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Адвокатски колегии, които се явяват нейни членове (адвокатите са членове на колегиите)

Адвокатски колегии, които са местни органи на Адвокатурата (адвокатите са членове на самата Адвокатура, действаща чрез органите си - местни и
централни)

По един офис във всеки областен център (липсват отделни колегии)

По един офис във всеки апелативен район (липсват отделни колегии)

Друго
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Q5 Как да се формира съставът на Висшия адвокатски съвет /ВАдвС/?
Answered: 725 Skipped: 506

От
председатели...

От
представител...

От членове,
избрани пряк...

От членове,
избрани пряк...

От членове,
избрани от...

От членове,
избрани от...

Друго

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Анкета: Концептуални въпроси на новия Закон за адвокатурата

6 / 32

23.59% 171

15.45% 112

24.97% 181

21.24% 154

6.62% 48

3.59% 26

4.55% 33

TOTAL 725

ANSWER CHOICES RESPONSES

От председателите на всяка колегия, като всеки председател има глас, съответстващ на процента адвокати от представляваната от него колегия и
решенията се взимат с квалифицирано мнозинство

От представители на всяка колегия, избрани от съответния АС измежду членовете му, като всеки представител има глас, съответстващ на процента
адвокати от представляваната от него колегия и решенията се взимат с квалифицирано мнозинство

От членове, избрани пряко от всички адвокати в страната при спазване на квотен принцип на представителство на отделните колегии в състава на
Висшия адвокатски съвет

От членове, избрани пряко от всички адвокати в страната без спазване на квотен принцип на представителство на отделните колегии в състава на
Висшия адвокатски съвет

От членове, избрани от делегати, както до сега

От членове, избрани от делегати, но при по-ниска норма на представителност (1 делегат на 20 адвокати например)

Друго
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55.45% 407

12.26% 90

32.29% 237

Q6 Как да се избира председателят на Висшия адвокатски съвет?
Answered: 734 Skipped: 497

TOTAL 734

Да се избира
пряко от вси...

Да се избира
от делегати ...

Да се избира
на ротационе...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Да се избира пряко от всички адвокати в страната

Да се избира от делегати или представители на адвокатските колегии

Да се избира на ротационен принцип от самите членове на Висшия адвокатски съвет и да има възможност да се отстранява от длъжност както от
членовете на Висшия адвокатски съвет, така и от Общото/Делегатско събрание на Адвокатурата
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5.27% 39

47.57% 352

47.16% 349

Q7 По какъв начин считате, че следва да се провеждат изборите за органи на
Адвокатурата (ако съставът им се определя чрез избор)?

Answered: 740 Skipped: 491

TOTAL 740

Изцяло с
хартиени...

Изцяло чрез
електронно...

Предвиждане на
възможност з...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Изцяло с хартиени бюлетини

Изцяло чрез електронно дистанционно гласуване

Предвиждане на възможност за избор при упражняване на вота между хартиени бюлетини и електронно дистанционно гласуване
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20.19% 147

18.82% 137

27.61% 201

29.53% 215

3.85% 28

Q8 Общото събрание на адвокатите от страната следва да се състои от:
Answered: 728 Skipped: 503

TOTAL 728

Делегати,
избрани от...

Делегати,
избрани от...

Всички
адвокати в...

Всички
адвокати,...

Друго

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Делегати, избрани от адвокатите пряко при норма на представителност 1 делегат на 40 адвоката, както до сега

Делегати, избрани от адвокатите пряко при норма на представителност 1 делегат на 20 адвоката

Всички адвокати в страната

Всички адвокати, когато/ако се провежда избор на висши органи на Адвокатурата, но от делегати, когато се обсъждат и приемат отчет, бюджет и други
въпроси от компетентността на събранието

Друго
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40.51% 271

59.49% 398

Q9 Трябва ли Адвокатурата да се приема за юридическо лице, на което държавата е
възложила публични функции?

Answered: 669 Skipped: 562

TOTAL 669

ДА, а правната
природа на...

НЕ, актовете
на органите ...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

ДА, а правната природа на актовете на органите й следва да се определи като административно-правна и редът за обжалването им да е по
Административно процесуалния кодекс

НЕ, актовете на органите на Адвокатурата следва да се определят като частно-правни актове на съсловна организация и да се обжалват по реда на
Гражданския процесуален кодекс и съобразно предвижданията на новия ни устройствен закон
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71.87% 488

28.13% 191

Q10 Обжалването на актовете на органите на Адвокатурата следва да бъде уредено чрез:
Answered: 679 Skipped: 552

TOTAL 679

Обща клауза за
обжалваемост...

Специална
клауза (на...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Обща клауза за обжалваемост (на обжалване подлежат всички актове без изрично посочените изключения);

Специална клауза (на обжалване подлежат само изрично посочени актове и съдебният контрол е изключен, освен ако не е изрично указано, че
конкретният акт подлежи на обжалване);
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35.47% 244

10.90% 75

70.93% 488

2.76% 19

Q11 Обжалването на отказите на органите на Адвокатурата да издадат акт, да предоставят
информация или да изпълнят свое законово задължение следва да бъде уредено чрез

(може да бъде посочен повече от 1 отговор):
Answered: 688 Skipped: 543

Total Respondents: 688  

Препращане към
уредбата на...

Препращане към
уредбата на...

Създаване на
нарочна прав...

Друго

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Препращане към уредбата на АПК, и по-конкретно производствата за обжалване на индивидуални административни актове и производствата за
обжалване на /откази за извършване на/ фактически действия

Препращане към уредбата на ЗДОИ досежно защитата на достъпа до информация / респ. обжалване на отказа за предоставяне на обществена
информация

Създаване на нарочна правна уредба в ЗА

Друго
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20.11% 141

77.03% 540

2.85% 20

Q12 Как следва да се провеждат заседанията на Висшия адвокатски съвет и на местните
адвокатски съвети?

Answered: 701 Skipped: 530

TOTAL 701

Публично, при
открити врати

При свободен
достъп само ...

При закрити
врати

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Публично, при открити врати

При свободен достъп само на адвокати

При закрити врати
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6.31% 44

27.69% 193

66.00% 460

Q13 Кои дисциплинарни актове да подлежат на съдебен контрол?
Answered: 697 Skipped: 534

TOTAL 697

Които лишават
от права

Които лишават
от права или...

Всички

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Които лишават от права

Които лишават от права или налагат глоба или имуществена санкция

Всички
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13.75% 95

12.30% 85

73.95% 511

Q14 Каква следва да е уредбата на дисциплинарното производство?
Answered: 691 Skipped: 540

TOTAL 691

Да препраща
към правилат...

Да препраща
към правилат...

Да се
създадат...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

 Да препраща към правилата на НПК

 Да препраща към правилата на ГПК

 Да се създадат специални правила за това производство
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14.04% 98

35.82% 250

16.76% 117

28.65% 200

4.73% 33

Q15 Как следва да се провеждат заседанията на дисциплинарните съвети?
Answered: 698 Skipped: 533

TOTAL 698

Публично, при
открити врат...

При свободен
достъп само ...

При закрити
врати като...

При закрити
врати като...

При закрити
врати като...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Публично, при открити врати като правило

При свободен достъп само на адвокати като правило

При закрити врати като правило, но при открити врати при изрично съгласие на дисциплинарно обвинен адвокат като изключение

При закрити врати като правило, но при допускане на други адвокати при изрично съгласие на дисциплинарно обвинен адвокат като изключение

При закрити врати като правило, не се допускат изключения
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52.58% 367

44.99% 314

6.73% 47

Q16 Кой следва да има достъп до дисциплинарните преписки и издадените актове по
тях (може да бъде посочен повече от един отговор)?

Answered: 698 Skipped: 533

Total Respondents: 698  

Само страните
по...

Страните по
дисциплинарн...

Друго

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Само страните по дисциплинарните производства

Страните по дисциплинарните производства и всички адвокати

Друго
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27.66% 190

8.15% 56

37.99% 261

12.81% 88

13.39% 92

Q17 Дали следва да бъде създаден единен регистър на дисциплинарните актове и кой
следва да има достъп до него?

Answered: 687 Skipped: 544

TOTAL 687

Да, следва да
бъде създаде...

Да, следва да
бъде създаде...

Да, следва да
бъде създаде...

Да, следва да
бъде създаде...

Не, не следва
да бъде...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Да, следва да бъде създаден публичен регистър, в който да бъдат качвани всички актове на ДС и ВДС при заличени лични данни на страните

Да, следва да бъде създаден публичен регистър, в който да бъдат качвани единствено осъдителните решения на ДС и ВДС при заличени лични данни
на страните

Да, следва да бъде създаден регистър, в който да бъдат качвани всички актове на ДС и ВДС при заличени лични данни на страните, до който достъп
да имат само адвокатите

Да, следва да бъде създаден регистър, в който да бъдат качвани единствено осъдителните решения на ДС и ВДС при заличени лични данни на
страните, до който достъп да имат само адвокатите

Не, не следва да бъде създаден единен регистър на дисциплинарните актове
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47.81% 328

44.02% 302

8.16% 56

Q18 Втора инстанция /без значение при пълен или непълен въззив/ в дисциплинарното
производство следва да бъде:

Answered: 686 Skipped: 545

TOTAL 686

Висшият
дисциплинаре...

Окръжният съд
по седалищет...

Друг съд

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Висшият дисциплинарен съд

Окръжният съд по седалището на колегията, в която е вписан наказваният адвокат или по постоянния му адрес, в случай, че се премахне
съществуването на колегии

Друг съд
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85.69% 587

14.31% 98

Q19 Втората инстанция в дисциплинарното производство /без значение ВДС или съд/
следва да действа като:

Answered: 685 Skipped: 546

TOTAL 685

Пълен въззив
/при прилага...

Непълен въззив
/при събиран...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Пълен въззив /при прилагане на принципа на служебното начало, без ограничение за представяне и събиране на доказателства/

Непълен въззив /при събиране само на нововъзникнали или новооткрити доказателства/
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51.19% 345

48.81% 329

Q20 Втората инстанция, когато е съдебна /без значение при пълен или непълен въззив/,
следва да бъде последна:

Answered: 674 Skipped: 557

TOTAL 674

Да

Не

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Да

Не
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65.55% 432

34.45% 227

Q21 Трябва ли да се променят правилата за достъп до адвокатската професия като се
въведат по-високи изисквания?

Answered: 659 Skipped: 572

TOTAL 659

Да

Не

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Да

Не
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Q22 Какви следва да са условията и редът за достъп до адвокатската професия (може да
посочвате повече от един отговор):

Answered: 680 Skipped: 551

Досегашните
ред и услови...

Досегашните
ред и услови...

Предвиждане на
начален изпи...

Предвиждане на
начален изпи...

За лицата с
натрупан ста...

Да се предвиди
като пречка ...

Да се създаде
въвеждащо...

Да се създаде
въвеждащо...
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28.68% 195

31.32% 213

12.06% 82

19.26% 131

22.35% 152

50.59% 344

23.97% 163

26.18% 178

Total Respondents: 680  

ANSWER CHOICES RESPONSES

Досегашните ред и условия (изпит с казус и устно събеседване)

Досегашните ред и условия, но при вписване без изпит заради стаж, юрисконсултите доказват ефективно извършване на дейност

Предвиждане на начален изпит по право, въвеждащо обучение и финален изпит по деонтология и специфични въпроси на адвокатската професия

Предвиждане на начален изпит по право, въвеждащо обучение и финален изпит по деонтология и специфични въпроси на адвокатската професия за
всички, без значение от натрупания стаж като преподавател, магистрат или друга юридическа професия

За лицата с натрупан стаж като преподавател, магистрат или друга юридическа професия да се предвидят въвеждащо обучение и финален изпит, но
не и начален изпит по право

Да се предвиди като пречка за достъп до адвокатската професия: уронване престижа на друга юридическа професия или дисциплинарно наказание
при осъществяването на друга юридическа професия

Да се създаде въвеждащо обучение на кандидат-адвокатите при ЦОА или други сертифицирани от ВАдвС или съответната колегия организации

Да се създаде въвеждащо обучение на кандидат-адвокатите при адвокат-патрон по списък на адвокатите-патрони при съответната колегия
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Q23 Неизпълнението на кои задължения на адвоката да води до “временно
преустановяване на дейност” без дисциплинарно производство (може да посочвате повече

от един отговор):
Answered: 602 Skipped: 629

Неплащане на
членски внос...

Непредставяне
на...

Непредставяне
на активна...

Неспазване на
изискването ...

Неспазване на
изискването ...
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77.91% 469

39.20% 236

31.89% 192

13.29% 80

7.64% 46

Total Respondents: 602  

ANSWER CHOICES RESPONSES

Неплащане на членски внос за период от време (поне 6 месеца) с натрупване

Непредставяне на доказателства за наличието на кантора в района на адвокатската колегия, в която е вписан адвоката в определен срок след
вписването му

Непредставяне на активна застрахователна полица “Професионална отговорност” в срок до 31 януари на съответната година

Неспазване на изискването за покриване на определен брой часове годишно в рамките на продължаващо обучение на адвокатите

Неспазване на изискването за покриване на определен брой часове годишно и/или незадоволително попълване на последващите ги тестове, в рамките
на продължаващо обучение на адвокатите
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18.22% 119

81.78% 534

Q24 Временното преустановяване на дейност заради неизпълнение на нормативно
предвидени задължения на адвоката следва ли да се отразява автоматично по партидата

на адвоката в регистъра или това да става с решение на Адвокатския съвет, което да
подлежи на обжалване пред съд?

Answered: 653 Skipped: 578

TOTAL 653

Автоматично
при...

С решение на
Адвокатския...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Автоматично при осъществяване на съответното обстоятелство и изтичане на съответния срок

С решение на Адвокатския съвет, след предупреждение на адвоката, допълнителен срок и възможност за обяснения, което решение ще подлежи на
обжалване пред съд
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77.28% 517

22.72% 152

Q25 Подкрепяте ли възможността за създаване на еднолично адвокатско дружество?
Answered: 669 Skipped: 562

TOTAL 669

Да

Не

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Да

Не
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32.54% 218

65.37% 438

2.09% 14

Q26 Каква да е уредбата на адвокатските дружества?
Answered: 670 Skipped: 561

TOTAL 670

По въпросите
на...

Цялостната им
уредба да е ...

Друго

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

По въпросите на учредяването, вписването им в нарочен регистър, съществуването и прекратяването им ЗАдв да препраща към правилата на
Търговския закон за ООД/ЕООД, но по отношение на дейността им да предвижда нарочни правила, отчитащи спецификите на адвокатската дейност

Цялостната им уредба да е в ЗАдв

Друго
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53.86% 356

27.38% 181

18.76% 124

Q27 Адвокатските дружества следва да се вписват:
Answered: 661 Skipped: 570

TOTAL 661

Само в нарочен
регистър при...

В Търговския
регистър, но...

В нарочен
регистър при...
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Само в нарочен регистър при Висшия адвокатски съвет

В Търговския регистър, но след предварителното им вписване в нарочен регистър при Висшия адвокатски съвет на основание решение за вписване от
съответния Адвокатски съвет

В нарочен регистър при Висшия адвокатски съвет, след предварителното им вписване в Търговския регистър (с него придобиват качеството на
обикновен търговец, но едва с вписването си в регистъра към ВАдвС и удостоверяване на допълнителните предпоставки за това, придобиват
качеството на адвокатски дружества)
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94.63% 635

55.44% 372

71.54% 480

70.79% 475

Q28 Кои дейности да се включат в понятието изключителна адвокатска дейност? (може да
посочвате повече от един отговор)

Answered: 671 Skipped: 560

Total Respondents: 671  

Представителств
о пред съд,...

Представителств
о пред всичк...

Консултантска
дейност по...

Подготовка на
сделки и...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Представителство пред съд, арбитраж, органи на досъдебно производство, нотариуси, ЧСИ и ДСИ, с изключение на изрично предвидените от закона
случаи

Представителство пред всички държавни и общински органи, с изключение на: изрично предвидените от закона случаи и производствата по
предоставяне на административни услуги от тези органи

Консултантска дейност по правни въпроси, която се извършва по занятие

Подготовка на сделки и представителство при сключване на сделки за прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти, с изключение
на изрично предвидените от закона случаи (напр. при нисък материален интерес)
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69.12% 461

12.59% 84

18.59% 124

Q29 Да имат ли възможност адвокатите да са управители на търговски дружества? (може
да маркирате повече от 1 отговор)

Answered: 667 Skipped: 564

Total Respondents: 667  

Да

Не, освен с
разрешение н...

Не

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Да

Не, освен с разрешение на АС - след разглеждане на всеки отделен случай. Адвокатът следва да изложи защо е нужно да бъде вписан като
управител на ТД и прилага съответните доказателства.

Не


