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ЗАКОНОПРОЕКТ 

за изменение и допълнение на 

Закона за адвокатурата 

(Обн. ДВ, бр. 55 от 25 юни 2004 г., изм. и доп.,  ДВ  бр. 43 от 20 май 

2005 г., изм., ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2005 г., бр. 10 от 31 януари 2006 г., 

бр. 39 от 12 май 2006г., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., бр. 59 от 20 

юли 2007 г., бр. 69 от 5 август 2008 г.,бр. 53 от 13 юли 2010 г., бр. 101 от 

28 декември 2010 г., бр. 82 от 21 октомври 2011 г., бр. 97 от 7 декември 

2012 г.) 

 
                       

§ 1. Член 1 се изменя така: 

„Чл. 1. Този закон урежда предмета и упражняването на адвокатската 

професия и организацията на адвокатурата.“ 

 

§ 2. В чл. 2 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Организацията на дейността на адвокатурата се осъществява на 

принципите на единство и взаимопомощ.“ 

 

§ 3. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 3 се заличава. 

2. В т. 4 след думата „случаите“ се поставя запетая, а думите „на чл. 6, ал. 3“ се 

заменят с думите „предвидени в този закон“. 

3. В т. 5 думата „необходимите“ се заличава. 

 

§ 4. В чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения: 

   1. В т. 1 съюзът „и“ след думите „търговско дружество“ се заменя със съюза 

„или“, думата „директор“ се заменя с думата „член“ и преди предлога „на“ преди 

думата „акционерно“ се добавят думите „съвет на директорите“. 

2. В т. 5 накрая се добавят думите „и две години от изтичане на този срок“. 

 

   § 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

              1. В ал. 1 думата „като“ се заменя с думите „към която“, а след думата 

„прилага“ се добавят думите „автобиография и“. 

   2. В ал. 2 след думата „съвет“ се добавят думите „извършва събеседване с 

кандидата“, а думата „едномесечен“ се замества с думата „тримесечен“.  

3. Алинея 3 се изменя така:  

„(3) Без полагане на изпит се вписват кандидатите, които: 

1. са хабилитирани научни работници по правни науки; 

2. имат десет години адвокатски стаж“. 

4. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание: 

„(4) Имената на кандидатите и техният юридически стаж, ако имат такъв, се 

вписват в регистър.“ 

 

§ 6. В чл. 8, ал. 1 думите „преподаватели или“ се заличават. 

 

§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В ал. 1 думите „и морала“ се заместват с думите „правото на Европейския 

съюз и добрите нрави“, след думата „уважение“ се поставя запетая и се добавят думите 

„да пазя принципите на демократичното общество, интересите и авторитета на 

българската адвокатура,“. 

2. В ал. 4 се добавят нови изречения 2 и 3 със следното съдържание: „При 

изпълнение на своята дейност адвокатът се легитимира пред всички държавни и 

общински органи, физически и юридически лица с адвокатската си карта. Адвокатската 

карта е официален удостоверителен документ за качеството и правомощията на 

адвоката.“ 

3. В ал. 5 след думата „заверка“ се добавят думите „от съвета на адвокатската 

колегия, в която членува адвокатът“. 

     

   § 8. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

              1. В т. 1 думата „юридически“ се заменя с думата „адвокатски“, а запетаята 

след думите „ал. 1“ и думите „т. 1, 2, 4 и 5“ се заличават. 

   2. Алинея 2 се изменя така: 

  „(2) Кандидатът за младши адвокат се приема по реда на чл. 6.“ 

  3. В ал. 6 след думите „окръжните и“ се добавя думата „административните“. 

 

§ 9. В чл. 21 се създава нова ал. 5 със следното съдържание: 

„(5) Не може да бъде адвокатски сътрудник лице, което не отговаря на 

условията по чл. 5, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2 и 5.“ 

 

§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а. т. 2 се изменя така: 

„2 при установена липса на предпоставките по чл. 4, както и при наличие или 

настъпване на обстоятелство, което съставлява пречка по смисъла на чл. 5;“; 

б. създава се нова т. 5 със следното съдържание: 

„5. при условията по чл. 23, ал. 3;“; 

в. сегашната т. 5 става т. 7; 

г. създава се нова т. 6 със следното съдържание: 

„6. при трайна обективна невъзможност да се упражнява професията;“. 

2. В ал. 3 числото “4“ се заменя с числото „6“. 

 

§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 се създават нови изречения 3 и 4 със следното съдържание: 

„В случай на временно преустановяване упражняването на адвокатската 

професия поради друга основателна причина, адвокатският съвет може да приеме 

решение временно да освободи адвоката от заплащане на дължимия членски внос към 

адвокатската колегия. Задължението за заплащане на членския внос се възстановява от 

деня на възстановяване на упражняването на адвокатската дейност.“ 

2. В ал. 2 накрая след думата „съюз“ се поставя запетая и се добавят думите 

„подадено в тримесечен срок от настъпване на съответното обстоятелство“. 

3. Създават се нови алинеи 3 и 4 със следното съдържание: 

„(3) След отпадане на причината за временно преустановяване на 

упражняването на адвокатската професия адвокатът е длъжен да заяви това 

обстоятелство в тримесечен срок от отпадане на основанието за временно 

преустановяване. След изтичане на този срок адвокатът се отписва от регистрите на 

адвокатската колегия, както и от Единния регистър на адвокатите, съответно Единния 
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регистър на чуждестранните адвокати, въз основа на решение на адвокатския съвет. 

(4) В тримесечен срок от изтичане на срока на наказанието по чл. 133, ал. 1, т. 4 

и 5 адвокатът подава заявление за вписване в регистрите на адвокатската колегия. След 

изтичане на този срок по отношение на адвоката се прилагат общите  правила за 

вписване.“ 

 

§ 12. В чл. 24, ал. 1 се изменя така: 

„(1) Упражняването на адвокатска професия е дейност по възлагане от клиент, 

която включва: 

1. представителство и защита на правата и законните интереси на лица пред 

органите на съдебната власт, разследващите органи, административните органи и 

служби, физически и юридически лица и др.; 

2. изготвяне на заявления, искови молби, тъжби, жалби, отговори, молби, 

спогодби и др.; 

3. устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни 

въпроси; 

4. справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни 

изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях; 

5. изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, 

нотариални покани, заявления за приемане и за отказ от наследство, пълномощни; 

6. изпълнение на завещания; 

7. управление на имущество, пазене на описано или дадено в обезпечение 

имущество; 

8. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други 

регистри; 

9. извършване на всякакви други действия, свързани с правно съдействие и 

защита на свободите, правата и законните интереси на физически и юридически лица.“ 

 

§ 13. В чл. 29, ал. 3, изр. 2 накрая се добавят думите „и да предостави цялата 

информация за извършване на проверката“. 

 

§ 14. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Съдът, органите на досъдебното производство, административните органи, 

частните съдебни изпълнители, нотариусите и всички други служби в страната са 

длъжни да осигурят на адвоката и трайно установения адвокат от Европейския съюз 

свободен достъп за извършване на справки по дела и да му  предоставят  копия от 

книжа и сведения само въз основа на качеството му на адвокат или на адвокат от 

Европейския съюз, удостоверено с карта, издадена от Висшия адвокатски съвет. При  

извършване на справки и получаване на копия от документи  адвокатът се ползва  с 

предимство. 

2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) Адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат право 

на достъп до Националната база данни „Население“, поддържана от Министерството на 

регионалното развитие, както и до Националния автоматизиран фонд на българските 

лични документи „Национален регистър на българските лични документи“, по ред и 

при условия, определени от Министерския съвет. 

3. Сегашната ал. 2 става ал. 3. 

 

§ 15. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. Сегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) След съответна регистрация адвокатът или адвокатът от Европейския съюз 

има право в кръга на дейността си да удостоверява подписите на частни документи и 

договори, които не подлежат на вписване, подписите и съдържанието на пълномощни 

по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и 

извлечения от книжа и документи по ред, определен от министъра на правосъдието 

съвместно с Висшия адвокатски съвет. 

 

§ 16. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думата „досиета“ се добавят думите „снимки, телефони,“, след 

думата „други“ се добавят думите „средства и“, след думите „подлежат на“ се добавя 

думата „възпроизвеждане“, след думата „копиране“ се добавя думата „сканиране,“, а 

след думата „проверка,“ се добавят думите „задържане или“.  

 2. В ал. 2 след думата „клиент“ де добавят думите „както и между адвокати,“, 

след думите „подлежи на“ се добавя думата „възпроизвеждане,“, а след думата 

„копиране“ се добавя думата „сканиране,“.  

3. В ал. 3, изр. 1 в началото на изречението се добавят думите „Срещите и“, 

след думата „клиент“ се добавят думите „както и между адвокати,“, а думите 

„подслушват и“ се заменят с думите „слушат, подслушват или“.  

4. В ал. 4 след думите „не може да“ се добавят думите „дава обяснения и“, а 

съюзът „и“ след думата „защита“ се заменя със съюза „или“.  

5. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание: 

„(5) Придобитите в нарушение на предходните алинеи информация, 

сведения, документи и други носители на информация не могат да се 

използват като доказателства и доказателствени средства, а направените 

записи и снимки подлежат на незабавно унищожаване.“ 

6. Сегашната ал. 5 става ал. 6. 

 

§ 17. В ал. 1 след думата „среща“ се добавя думата „незабавно“, а думите 

„под стража” се заличават. 

 

§ 18. В чл. 35 се създава нова ал. 6 със следното съдържание: 

„(6) Адвокатът в гражданския и административния процес може да се откаже  

от поетата защита по уважителни причини, като своевременно уведоми за това 

доверителя си и съда. 

 

§ 19. В чл. 36, ал. 2 се създава ново изр. 2 със следното съдържание:   

 „При уважаване на възражение за прекомерност на договореното 

възнаграждение съдът не може да присъди по-ниско от двукратния размер за същото, 

предвидено в наредба на Висшия адвокатски съвет.“ 

 

§ 20. Създават се нови членове 39а и 39б със следното съдържание: 

„Чл. 39а. (1) При задържане на адвокат задържащият орган е длъжен незабавно 

да уведоми  адвокатския съвет на колегията, в която е вписан адвокатът. 

(2) Оглед, претърсване или изземване в адвокатска кантора се извършва 

задължително в присъствието на двама адвокати, определени от председателя на 

адвокатската колегия, в която е вписан адвокатът, в качеството им на поемни лица. 

Чл. 39б. Дейността на адвоката не може да бъде обект на проверка по 

анонимен сигнал.“ 
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§ 21. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думата „съвестно“ се заменя с думата „добросъвестно“. 

2. В ал. 2 след думата „защитава“ се добавя думата „професионално“, а думите 

„по най-добрия начин” се заличават. 

3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Адвокатът и адвокатът от Европейския съюз е длъжен да пази интересите 

и авторитета на българската адвокатура, на нейните органи и на адвокатите и 

принципите на демократичното общество.“ 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и добива следното съдържание: 

„(5) При упражняване на адвокатската професия адвокатът или адвокатът от 

Европейския съюз не може да си служи  със средства и похвати, които противоречат на 

закона или на адвокатската етика.“   

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и добива следното съдържание: 

„(6) При изпълнение на професионалните си задължения адвокатът или 

адвокатът от Европейския съюз е длъжен да се ръководи от закона и интересите на 

клиента си, да бъде независим, да не допуска въздействие и влияние при осъществяване 

на дейността си както от неговите лични интереси, така и от трети лица и техните 

интереси.“   

7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думата „населеното“ се заменя с думата 

„населено“. 

8. Създава се нова ал. 8 със следното съдържание: 

„(8) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да обяви  в 

Адвокатския съвет електронния си адрес и номерата на средствата за комуникация с 

него.“  

9. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „е длъжен“ се заменят с думата 

„може“. 

10. Създава се нова ал. 10 със следното съдържание: 

„(10) Адвокатът е длъжен да поддържа и повишава квалификацията си по ред и 

при условия, определени в наредба на Висшия адвокатски съвет.“ 

 

§ 22. В чл. 42, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя текстът „включително 

изявления или изписване на текстове, свързани с качеството на работа, обема и успеха 

на практиката в сравнение с други адвокати и в сравнение с размера на адвокатското 

възнаграждение“.  

 

§ 23. В чл. 43 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 3, изр. 1 след думата „своето“ се добавя думата „писмено“.  

2. В ал. 5 след местоимението „им“ се добавя думата „писмено“. 

 

§ 24. В чл. 44, ал. 2 думите „същата грижа“ се заместват с думите „същия 

професионализъм“. 

 

§ 25. В чл. 45, ал. 2 след думата „разкрива“ се добавят думите „факти и“. 

 

§ 26. В чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става изр. 1 и в него след предлога „в“ се добавят думите 

„адвокатския съвет“. 

2. Създава се ново изречение 2 със следното съдържание: 

„Редът и условията за събирането и превеждането на събраните суми в полза на 
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Висшия адвокатски съвет се определят с наредба на този съвет“. 

 

§ 27. В чл. 50, ал. 3 думите „Висшият адвокатски“ се заменят с думата 

„Адвокатският“. 

 

§ 28. В чл. 53, ал. 2, изр. посл. числото „7“ се заменя с числата „5—7“. 

 

§ 29. В чл. 57, ал. 1, изр. 2 накрая се поставя запетая и се добавя текстът „което 

се образува от един или повече адвокати“. 

 

§ 30. В чл. 58, ал. 1, хипотеза след думата „учредява“ се добавя думата 

„писмен“, запетаята след думата „съюз“ се заличава, а думите „в писмена форма, който 

съдържа“ се заменят с думите „или с писмен учредителен акт, когато е еднолично, 

които съдържат“. 

 

§ 31. В чл. 59, ал. 1 след думата „дружество“ се поставя запетая и се добавят 

думите „съответно „еднолично адвокатско дружество“. 

 

§ 32. В чл. 72 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Дружеството се застрахова за вреди, причинени от дейността си.“ 

 

§ 33. Създава се нов чл. 75а със следното съдържание: 

„Чл. 75а. Адвокатът, образувал еднолично адвокатско дружество решава 

всички въпроси от компетентността на общото събрание, за което съставя протокол в 

писмена форма. За образуването, вписването, органите и техните правомощия, 

прекратяването и ликвидацията на едноличното адвокатско дружество се прилагат 

съответно разпоредбите за адвокатското дружество.“ 

 

§ 34. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думата „събота“ се добавят думите „или последната събота“.  

2. В ал. 3 числото „1/3“ се заменя с числото „1/5“. 

3. В ал. 6 изр. 2 се заличава. 

 

§ 34. Създава се нов чл. 81а със следното съдържание: 

„Чл. 81а. (1) Общото събрание избира председател на събранието, един или 

повече протоколисти и преброители. То може да избира комисии, които да подпомагат 

дейността му. 

            (2) На общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на 

събранието и протоколистите.“ 

 

 § 35. В чл. 82 се правят следните допълнения: 

1. Сегашният текст става ал. 1 и в нея:  

а. в т. 1 и т. 7 думата „взема“ се заменя с думата „приема“; 

б. в т. 2 след думата „съвет“ се добавят думите „и приема решения по него“; 

в. в т. 3 след думата „съд“ се добавят думите „и приема решения по него“; 

г. в т. 5 думите „председател на адвокатския съвет“ се заменят с думите 

„председател на адвокатската колегия“, а след думите „контролния съвет“ се добавят 

думите „председател на контролния съвет,“. 

2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) Когато не приеме отчета на адвокатския съвет, отчета на  дисциплинарния 
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съд или доклада на контролния съвет, общото събрание може да прекрати предсрочно 

мандата на съответния орган с решение, прието с мнозинство повече от половината от 

общия брой на адвокатите, вписани в колегията. Нов избор за съответния орган  се 

произвежда в двумесечен срок по правилата за произвеждане на редовен избор. До 

избора на нов орган досегашният продължава да изпълнява задълженията си. 

Избраният по горния  ред орган довършва мандата на органа, чиито правомощия са  

прекратени.“ 

 

§ 36. В чл. 83, ал. 1 числото „1/3“ се заменя с числото „1/5“. 

 

§ 37. В чл. 84 се създава ново изр. 2 със следното съдържание: 

„Адвокатският съвет е длъжен в седемдневен срок да му осигури възможност за 

запознаване с поисканите документи.“ 

 

§ 38. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) В тридневен срок от постъпване на жалбата Висшият адвокатски съвет 

изпраща препис от нея на адвокатския съвет на съответната колегия. По искане на 

жалбоподателя Висшият адвокатски съвет може да спре изпълнението на решението на 

общото събрание.“ 

2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание: 

„(4) Решението на Висшия адвокатски съвет по жалбата е окончателно, освен в 

предвидените в този закон случаи.“ 

 

§ 39. В чл. 86 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 думите „адвокатският съвет“ се заменят с думите „адвокатската 

колегия“. 

2. В ал. 3 и 4 думата „юридически“ се заменя с думата „адвокатски“. 

 

§ 40. В чл. 87 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавят думите „освен в случаите по чл. 

88, ал. 3“. 

2. В ал. 2 се създава ново изр. 2 със следното съдържание: 

„При равен брой гласове с предимство се ползва адвокатът с по-дълъг 

адвокатски стаж.“ 

 

§ 41. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2, изр. 1 думите „адвокатския съвет“ се заменят с думата „колегията“. 

2. В ал. 3 се създават нови изречения 4, 5 и 6 със следното съдържание: 

„При липса на кворум съставът на адвокатския съвет се допълва до необходимия 

кворум от присъстващите на заседанието резервни членове по реда на гласовете, 

получени при избора. При равен брой гласове предимство има резервният член с по-

дълъг адвокатски стаж. В този случай резервните членове имат правата на основни 

членове за съответното заседание.“ 

 

§ 42. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 3 се заличава. 

2. Създава се нова т. 3а със следното съдържание: 

„3а. вписва и отписва адвокатите, младши адвокатите и адвокатските 

сътрудници и временното преустановяване упражняването на адвокатската професия;“. 
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3. В т. 8 накрая се добавят думите „и предприема необходимите мерки за 

преустановяване на дейността им;“. 

4. Точка 13 се изменя така: 

„13. създава комисии и други органи в помощ на дейността си;“. 

5. В т. 17 след думите „размера на“ се добавят думите „встъпителната и“. 

6. Създава се нова т. 17а със следното съдържание: 

„17а. избира от основните си членове до двама заместник-председатели и 

секретар на адвокатската колегия;“. 

7. Създават се нови т. 21 и т. 22 със следното съдържание: 

„21. определя размера на разноските по дисциплинарните производства; 

22. приема решения за определяне на особени представители.“ 

 

§ 43. В заглавието на гл. единадесета, разд. ІV думите „адвокатския съвет“ се 

заменят с думите „адвокатската колегия“. 

 

§ 44. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „адвокатския съвет“ се заменят с думите „адвокатската 

колегия“, думата „адвокатската“ се заличава, а думата „юридически“ се заменя с думата 

„адвокатски“. 

2. В ал. 2 думите „Ако няма“ се заменят с думите „При невъзможност да бъде 

избран“, а думата „юридически се заменя с думата „адвокатски“. 

 

§ 45. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В хипотезата думите „адвокатския съвет“ се заменят с думите „адвокатската 

колегия“. 

2. Точка 2 се изменя така: 

„2. е председател по право на адвокатския съвет, организира и ръководи 

цялостната му дейност и го представлява;“. 

 

§ 46. В чл. 93 ал. 2 се изменя така: 

„(2) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя на колегията, нов 

председател се избира в двумесечен срок от извънредно общо събрание.“ 

 

§ 47. В чл. 94 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 думата „юридически“ се заменя с думата „адвокатски“. 

2. В ал. 3 думите „се изберат“ се заменят с думите „бъдат избрани“, думата 

„отговарящи“ се заменя с думите „които отговарят“, а думата „юридически“-- с думата 

„адвокатски“. 

3. Алинея 4 се заличава. 

 

§ 48. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал. 2 се изменя и допълва така: 

„(2) Контролният съвет има право да упражнява и текущ контрол върху 

дейността на адвокатската колегия и нейните органи. При констатирано нарушение той 

представя доклад до Висшия адвокатски съвет. Контролният съвет може да обжалва 

решенията на адвокатския съвет в предвидените от закона случаи. 

2. В ал. 3 думите „със съвещателен глас“ се заличават. 

3. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание: 

„(4) Председателят на контролния съвет организира неговата дейност и го 

представлява.“ 
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§ 49. В чл. 96, ал. 2 думата „юридически“ се заменя с думата „адвокатски“. 

 

§ 50. В заглавието на гл. единадесета, разд. VІІ след думата „колегия“ се добавят 

думите„и за делегати за общото събрание“. 

 

§ 51. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „и неговия председател“ се заменят с думите „председателя на 

адвокатската колегия“, след думите „контролния съвет“ се добавят думите „и неговия 

председател“, а след думата „присъстващите“ се добавят думите „и представлявани“. 

2. Ал. 2 се изменя така: 

„(2) Изборът на делегати за общо събрание на адвокатите в страната се 

произвежда от общото събрание с тайно гласуване. За избрани се смятат кандидатите, 

получили най-много гласове. 

2. Алинеи 3, 4 и 5 се заличават. 

 

§ 52. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „неговият председател“ се заменят с думите „председателят на 

адвокатската колегия“, а след думите „контролния съвет“ се добавят думите „и 

неговият председател“. 

2. В ал. 2 думите „Член или председател на адвокатския съвет, на контролния 

съвет или на дисциплинарния съд“ се заменят с думите „Член на адвокатския съвет, 

председател на адвокатската колегия, член на контролния съвет и негов председател, 

член на дисциплинарния съд и негов председател“. 

 

§ 53. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а. в изр. 1 след думата „органи“ се добавят думите „на адвокатската колегия и 

делегати за общото събрание на адвокатите в страната“; 

б. в изр. 2 съвместно от се заменят с думите „на съвместно заседание на 

основните членове на“; 

в. създава се ново изр. 3 със следното съдържание: 

„Промени в състава на избирателната комисия се допускат само по 

изключение.“. 

2. Създават се нови ал. 2 и 3 със следното съдържание: 

„(2) Съвместното заседание се свиква от председателя на адвокатската колегия. 

То е редовно, когато присъстват повече половината от общия брой на членовете на 

всички органи. Решенията се приемат с обикновено мнозинство. 

(3) Не може да бъде член на избирателна комисия адвокат, който е предложен в 

орган на колегията.“ 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея се създава ново изр. 2 със следното 

съдържание: 

„За членовете на  избирателните бюра се прилага предходната алинея.“ 

 

§ 54. В чл. 102, ал. 2 след думите „колегия и“ се добавят думите „за делегати за 

общото събрание на адвокатите в страната“. 

 

§ 55. В чл. 103, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Сегашният текст става изр. 1 и в него след думите „председател на“ се добавят 

думите „адвокатската колегия, председатели на дисциплинарния и на контролния 

съвет, за членове на органите на колегията и делегати за общото събрание на 
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адвокатите в страната“. 

2. Създават се нови изр. 3 и 4 със следното съдържание: 

„Предложения могат да се правят до последния работен ден преди изтичане на 

срока. Към предложението се прилага писмено съгласие на кандидата.“ 

 

§ 56. В чл. 104 думите „юридически и“ се заличават. 

 

§ 57. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 се създава ново изр. 3 със следното съдържание: 

„Получаването на бюлетина и гласуването се удостоверяват с подпис на  

гласуващия.“ 

2. В ал. 2 след думите „за съответния орган“ се поставя запетая и се добавят  

думите „съответно броя на делегатите за общото събрание на адвокатите в страната,“. 

 

 § 58. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 3, изр. 1 се изменя така: 

„В протокола се вписват: общият брой на гласувалите, на действителните и 

недействителните бюлетини; бюлетините, подадени поименно за всеки кандидат; 

имената на избраните председател на адвокатската колегия, членове на адвокатския 

съвет, председател и членове на контролния съвет, председател и членове на 

дисциплинарния съд, делегати за общото събрание на адвокатите в страната, както и 

броят на гласовете, с които са избрани.“ 

2. В ал. 5 след думите „се съхраняват“ се добавят думите „в канцеларията на 

колегията“. 

 

§ 59. В чл. 107 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 сегашният текст става ал. 1 и в него се създават нови изр. 2 и 3 със 

следното съдържание: 

„При избори  за делегати за общото събрание на адвокатите в страната избрани 

са кандидатите, получили най-голям брой гласове. Ако последните кандидати имат 

равен брой гласове, избрани са тези с по-дълъг адвокатски стаж.“ 

2. В ал. 2 се създава ново изр. 2 със следното съдържание: 

„При равен брой гласове избрани са кандидатите с по-дълъг адвокатски стаж.“ 

 

§ 60. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, изр. 2 думите „преди закриване на редовното общо събрание“ се 

заменят с думите „с поканата за свикване на общото събрание“. 

2. В ал. 2 думите „адвокатския съвет или“ се заменят с думите „на адвокатската 

колегия, за председател на контролния съвет и“. 

3. В ал. 4 се създава нови изр. 2 и 3 със следното съдържание: 

„За избрани се обявяват кандидатите, получили най-голям брой гласове. При 

равен брой гласове избрани са тези с по-дълъг адвокатски стаж.“ 

 

§ 61. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „адвокатския съвет“ се заменят с думите „адвокатската колегия 

и за делегати за общото събрание на адвокатите в страната“. 

2. В ал. 4 думите „адвокатския съвет“ се заменят с думите „адвокатската 

колегия“. 

 

§ 62. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. Създава се нова ал. 1 със следното съдържание: 

„(1) Общото събрание на адвокатите от страната е редовно и извънредно.“ 

2. Сегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така: 

„(2) Редовното общо събрание се свиква ежегодно от Висшия адвокатски съвет и 

се провежда през последната събота или събота и неделя на месец февруари. До 15 

януари Висшият адвокатски съвет е длъжен да изпрати на адвокатските колегии 

писмена покана, в която се посочват дневният ред, датата, часът и мястото на 

провеждане на събранието.“ 

3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Извънредното общо събрание се свиква по решение на Висшия адвокатски 

съвет, на Висшия контролен съвет или по писмено искане на 1/3 от председателите на 

адвокатските колегии. То се свиква с писмена покана от Висшия адвокатски съвет в 

двумесечен срок от постъпване решението или искането за неговото свикване. В 

поканата се посочват дневният ред, датата, часът и мястото на провеждане на 

събранието. Тя се изпраща до адвокатските колегии най-късно един месец преди датата 

на събранието. Извънредното общо събрание се провежда по реда за  провеждане на 

редовно общо събрание.“ 

4. Сегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „Адвокатските съвети“ се заменят с 

думите „Председателите на адвокатските колегии“. 

5. Сегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея изр. 1 се изменя така: 

„Общото събрание на адвокатите от страната е редовно, ако присъстват лично 

или са представени чрез делегат-пълномощник най-малко 2/3 от делегатите.“ 

6. Сегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея в изр. 2 след думите „адвокатски съвет и“ 

де добавят думите „на председател на адвокатурата в България“, а след думите 

„контролен съвет и“ се добавят думите „негов председател и“. 

7. Създава се нова ал. 7 със следното съдържание/ 

„(7) Допуска се гласуване по пълномощие, като един делегат може да 

представлява само един делегат от същата колегия. Упълномощеният представя 

изрично пълномощно при регистрацията си за участие в общото събрание.“ 

 

§ 63. Създава се нов чл. 111а със следното съдържание: 

„Чл. 111а. (1) Общото събрание на адвокатите в страната избира председател на 

събранието, един или повече протоколисти и преброители. То може да избира комисии, 

които да подпомагат работата му. 

             (2) На общото събрание на адвокатите в страната се води протокол, който се 

подписва от председателя на събранието и протоколистите. 

 

 § 64. В чл. 112 се правят следните изменения: 

1. В ал. 4 думите „адвокатските съвети“ се заменят с думите „адвокатските 

колегии“. 

2. В ал. 5 думите „следващото общо събрание“ се заменят с думите „избора на 

нови делегати“. 

 

§ 65. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Сегашният текст става ал. 1 и в нея: 

а. в т. 1 след думата „съд“ се добавят думите „и приема решения по тях“; 

б. т. 2 се изменя така: 

„2. избира председател на адвокатурата в България, членове на Висшия 

адвокатски съвет, председател и членове на Висшия дисциплинарен съд, както и 

председател и членове на Висшия контролен съвет; 
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в. създават се нови т. 3 и т. 4 със следното съдържание: 

„3. приема бюджета на Висшия адвокатски съвет за следващата финансова 

година; 

             4. приема решения по всички други въпроси, поставени за обсъждане и 

решаване от общото събрание на адвокатите в страната.“ 

 2. Създават се нови ал. 2 и 3 със следното съдържание: 

„(2) Когато не приеме отчета на Висшия адвокатски съвет, отчета на Висшия 

дисциплинарен съд или доклада на Висшия контролен съвет, общото събрание на 

адвокатите в страната може да прекрати предсрочно мандата на съответния орган с 

решение, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на делегатите. Нов избор за 

съответния орган се произвежда в двумесечен срок по правилата за произвеждане на 

редовен избор. До избора на нов орган досегашният продължава да изпълнява 

задълженията си. Избраният по горния ред орган довършва мандата на органа, чиито 

правомощия са прекратени. 

             (3) Решенията на общото събрание на адвокатите от страната са задължителни 

за изпълнение от висшите органи на адвокатурата, адвокатските колегии, техните 

органи и всички адвокати.“ 

 

 § 66. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думите „изборът на“ се добавят думите „председател на 

адвокатурата в България,“, след думите „адвокатски съвет“ се поставя запетая и се 

добавят думите „на председател и членове“, а след думите „и за“ се добавя думата 

„председател“. 

2. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

а. сегашният текст става изр. 1 и в него думите „Висшия адвокатски съвет и на 

Висшия дисциплинарен съд“ се заменят с думите „адвокатурата в България, за 

председатели на Висшия  контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд“; 

б. създава се ново изр. 2 със следното съдържание: 

„Към предложението се прилага писмено съгласие на кандидата.“ 

 

§ 67. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Сегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) Не може да бъде член на висш орган на адвокатурата адвокат, който е 

избран в орган на адвокатска колегия.“ 

 

§ 68. В чл. 116, ал. 2 се създава ново изр. 3 със следното съдържание: 

„По делото се призовават и Висшият адвокатски съвет и избирателната комисия, 

постановила обжалваното решение.“ 

 

§ 69. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 се създава ново изр. 2 със следното съдържание: 

„В основните членове се включва по право председателят на адвокатурата в 

България.“ 

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавят думите „освен в случаите по чл. 

120, ал. 2“. 

3. В ал. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

а. сегашният текст става изр. 1 и в него думата „редовен“ се заменя с думата 

„основен“; 

б. създава се ново изр. 2 със следното съдържание: 
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„При равен брой гласове предимство има резервният член с по-продължителен 

адвокатски стаж.“ 

 

§ 70. В чл. 119, ал. 1 преди думата „секретар“ се добавя думата „главен“. 

 

§ 71. В чл. 120 ал. 2 и 3 се изменят така: 

„(2) Заседанието е редовно, ако присъстват 2/3 от основните членове на Висшия 

адвокатския съвет. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите основни 

членове. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя. При липса на 

кворум съставът на Висшия адвокатския съвет се допълва до необходимия кворум с 

присъстващите на заседанието резервни членове по реда на гласовете, получени при 

избора. При равен брой гласове предимство има резервният член с по-продължителен 

адвокатски стаж. В този случай резервните членове имат правата на основни членове за 

съответното заседание. 

„(3) В заседанията на Висшия адвокатски съвет участват: 1/4 от председателите 

на адвокатските колегии от страната; председателят на Висшия контролен съвет и 

председателят на Висшия дисциплинарен съд. В рамките на мандата на Висшия 

адвокатски съвет всеки от председателите на адвокатските колегии участва за срок от 

една година. Графикът за участие се обявява на първото заседание на новоизбрания 

Висш адвокатски съвет. В заседанията на Висшия адвокатски съвет може да участват и 

заместник-председател на Софийската адвокатска колегия, както и председатели на 

адвокатски колегии извън посочените в изречение първо.“ 

 

§ 72. В чл. 121 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Решенията на Висшия адвокатски съвет относно организацията и 

управлението на адвокатурата се изпращат на председателите на адвокатските колегии 

и се публикуват на  електронната страница на Висшия адвокатски съвет.“ 

 

§ 73. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 се създава нова т. 15 със следното съдържание: 

„15. организира и провежда изпита за кандидати за адвокати и младши 

адвокати.“ 

2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) Висшият адвокатски съвет е длъжен да защитава професионалните права, 

честта и достойнството на адвокатите в България.“ 

3. Сегашната ал. 2 става ал. 3. 

 

§ 73. В чл. 123, ал. 1, т. 1 накрая се добавят думите „и се отчита пред Висшия 

адвокатски съвет;“. 

 

§ 74. В гл. дванадесета, разд. ІІІ думите в заглавието „Висшия адвокатски съвет“ 

се заменят с думите „адвокатурата в България“. 

 

§ 75. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Председателят на адвокатурата в България е  председател по право на 

Висшия адвокатски съвет. Той организира и ръководи работата на съвета и го 

представлява.“ 

2. В ал. 2 думите „Висшия адвокатски съвет“ се заменят с думите „адвокатурата 

в България“. 
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§ 76. В чл. 125 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 се създава ново изр. 2 със следното съдържание: 

„При предсрочно прекратяване на правомощията му в двумесечен срок  се 

избира нов председател от извънредно общо събрание на адвокатите от страната.“ 

2. В ал. 2 след думата „изтичане“ се добавят думите „или с предсрочно 

прекратяване“. 

 

§ 77. В чл. 126, ал. 2 се заличава. 

 

§ 78. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 2 думите „пропуски, причинили“ се заличават, а накрая се добавят думите 

„или злоупотреба с предоставени му от него парични средства“. 

2. В т. 7 в началото се добавят думите „представяне на неверни данни“. 

3. Създава се нова т. 11 със следното съдържание: 

„11. неизпълнение на други задължения, предвидени в този закон, в Етичния 

кодекс на адвоката, в актовете на висшите органи на адвокатурата или в решенията на 

органите на адвокатската колегия.“ 

 

§ 79. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 3 думите „за срок от една до три години“ се заменят с думите „на 

следващото Общо събрание на съответната адвокатска колегия или общо събрание на 

адвокатите от страната“. 

2. В т. 4 числото „18“ се заменя с числото „24“. 

3. В т. 5 след думата „срок“ се добавят думите „от 2“. 

 

§ 80. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Дисциплинарно производство се образува в срок до 1 година от откриване 

на нарушението и не по-късно от две години от извършването му.“ 

2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) Дисциплинарното нарушение са смята за открито от момента, в който 

адвокатският съвет е узнал за нарушението.“ 

3. Сегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4. 

4. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание: 

„(5) Независимо от спирането или прекъсването на давността дисциплинарната 

отговорност се изключва, ако са изтекли три години от извършването на нарушението.“ 

 

§ 81. В чл. 135, ал. 1 думите „Висшия дисциплинарен съд“ се заменят с думите 

„дисциплинарния съд, наложил наказанието“, след думите „изтърпяване на 

наказанието“ се добавят думите „по чл. 133, т. 1--4 и в продължение на пет години от 

изтърпяването на наказанието по чл. 133, т. 5“, а думите „както и разноските по 

дисциплинарното дело“ се заменят с думите „и е заплатил дължимите вноски към 

адвокатската колегия и Висшия адвокатски съвет“. 

 

§ 82. В чл. 136, ал. 1 добива следното съдържание: 

„(1) Дисциплинарно производство се образува с решение на адвокатския съвет, а 

когато е срещу член на адвокатски съвет, на контролен съвет или на дисциплинарен съд 

на адвокатска колегия -- на Висшия адвокатски съвет, на Висшия дисциплинарен съд 

или на Висшия контролен съвет – с решение на Висшия адвокатски съвет, при писмено 



15 

 

съобщение от държавни органи, юридически или физически лица, както и публикации 

в медиите, в които се съдържат достатъчно данни за извършено дисциплинарно 

нарушение. При констатиране на данни за дисциплинарно нарушение адвокатският 

съвет или Висшият адвокатски съвет може да се самосезира.“ 

 

§ 83. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3, изр. посл. думата „отвод“ се заменя с думите „основателност на 

отвода“. 

2. В ал. 5 след думата „производство се поставя запетая и се добавят думите 

„както и за направените от него разноски“. 

 

§ 84. В чл. 140, ал. 1 се добавя ново изр. 2 със следното съдържание: 

„С решението си съдът се произнася и по разноските.“ 

 

§ 85. В чл. 141, ал. 3 след думата „участва“ се добавят думите „основен или 

резервен“. 

 

§ 86. В чл. 143, ал. 2, изр. 1 думите „адвокатския съвет или на дисциплинарния 

съд“ се заменят с думите „председателя на адвокатската колегия или на председателя 

на адвокатурата в България“, а числото „418“ се заменя с числото „411“. 

 

§ 87. В чл. 145 след думите „искане на“ се добавят думите „председателя на“, 

след думата „колегия“ се добавят думите „или председателя на адвокатурата в 

България“, а числото „418“ се заменя с числото „411“. 

 

§ 88. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 4 се заличава. 

2. В ал. 2 се добавя ново изр. 2 със следното съдържание: 

„(5) Висшият адвокатски съвет води единен регистър за кандидатите за вписване 

в адвокатурата.“ 

 

§ 89. Създава се нова Глава петнадеседа със следното съдържание: 

 

„Глава петнадесета 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 150. (1) Лице, което извършва или предлага извършването на адвокатска 

дейност по чл. 24, без да е вписано в регистъра на адвокатска колегия, се наказва с 

глоба от 1 000 до 2 000 лева или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева, ако не 

подлежи на по-тежко  наказание. 
(2) При повторно нарушение наказанието е глоба от 2 000  до 5 000 лева или 

имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лева. 

(3) Нарушението е повторно, когато е извършено в едногодишен срок от влизане 

в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото 

нарушение. 

 

Чл. 151. (1) Актовете за нарушения по предходния член се съставят от 

определен за това с решение на адвокатския съвет негов член, на територията на която 
адвокатура е извършено нарушението. 
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(2) Наказателните постановления се издават от председателя на адвокатската 

колегия или оправомощен от него заместник-председател. 

(3) Установяването на нарушенията, издаването и обжалването на наказателните 

постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и 

наказания. 

 

Чл. 152. (1) Наложените глоби и имуществени санкции по влезли в сила 

наказателни постановления се събират по реда на чл. 411 ГПК по искане на 

председателя на адвокатската колегия. 

(2) Сумите, събрани от наложени глоби и имуществени санкции по тази глава се 

внасят по сметката на съответния адвокатския съвет. 

 

Чл. 153. Органите на съдебната и на изпълнителната власт, нотариусите, 

частните съдебни изпълнители, както и всички физически и юридически лица са 

длъжни да информират съответната адвокатска колегия за извършване на нарушения по 

чл. 150.“ 

 

§ 90. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В § 1, т. 4 думите „или част от сграда“ се заменят с думите „самостоятелен 

обект в сграда или част от самостоятелен обект в сграда“. 

2. В § 2 след думата „съобщенията“ се поставя запетая и се добавят думите 

„включително и в дисциплинарното производство,“. 

 

 

 

 

 

 

 

 


