Usposabljanje odvetnikov o pravu EU v Bolgariji
Struktura, ki se je odzvala: Висш адвокатски съвет / Vrhovni odvetniški svet
OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE v Bolgariji

1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna izobrazba je nujna
Diploma iz prava je obvezna
Koraki do pridobitve statusa kvalificiranega
odvetnika

DA
DA




vsaj dve leti delovne dobe v pravosodju kot pravnik (npr.
kot sodnik, tožilec)
pisni in ustni izpit, ki ga organizira vrhovni odvetniški svet
vpis v odvetniško zbornico

Pravna podlaga:
bolgarski zakon o odvetništvu

Druge poti do poklica

DA
Pravna podlaga:
člen 3 zakona o odvetništvu (Закон за адвокатурата).
Kandidatom, ki imajo pedagoški ali znanstveni naziv
„doktor prava“, in posameznikom, ki imajo več kot pet
let delovne dobe v pravosodju, za vpis v odvetniško
zbornico ni treba opraviti izpita.
Pravna podlaga:
člen 6(3) zakona o odvetništvu. V takih primerih morajo
kandidati za vpis v imenik odvetnikov dokazati samo, da
izpolnjujejo ustrezno zahtevo.

2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno obdobje?
Obvezno
Vrste struktur, pristojnih za organiziranje
uvajalnega usposabljanja
Oblika uvajalnega usposabljanja
Sprejemni izpit/preverjanje pred uvajalnim
obdobjem
Predpisan učni načrt med uvajalnim obdobjem
Posebnosti v zvezi s pravom EU in jezikovnim
usposabljanjem
Ocena/izpit po uvajalnem obdobju

NE
NE
V Bolgariji ni sistema uvajalnega usposabljanja.
–
–
–
–
–
–

3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in specialističnim
usposabljanjem

Obveznosti v zvezi s stalnim
usposabljanjem

NE
Stalno usposabljanje je za odvetnike v Bolgariji obvezno
(člen 28 zakona o odvetništvu). V Bolgariji ni sistema
specialističnega usposabljanja. Vsak odvetnik je torej sam
odgovoren, da se specializira na področjih, ki so
pomembna za njegovo delo.
Obveznosti v zvezi z obveznim usposabljanjem, kot so
navedene v nacionalni zakonodaji in notranjih predpisih
odvetniške zbornice.
 bolgarski zakon o odvetništvu, člen 27. Odvetniki
morajo ohranjati in izpopolnjevati svoje znanje.
 bolgarski zakon o odvetništvu, člen 28(1). Vrhovni
odvetniški svet ustanovi center za usposabljanje
odvetnikov, ki je namenjen ohranjanju in
izpopolnjevanju znanja odvetnikov.
Vrhovni odvetniški svet je na podlagi navedenih členov
zakona o odvetništvu ustanovil center za usposabljanje
odvetnikov, ki zagotavlja obvezno in stalno usposabljanje.
Obveznosti v zvezi s specialističnim usposabljanjem, kot so
navedene v notranjih predpisih odvetniške zbornice.

DA

Obveznosti v zvezi s specialističnim DA
usposabljanjem
Obveznosti v zvezi z učenjem tujih jezikov

V zakonu o odvetništvu take obveznosti niso navedene.
Študenti se morajo med univerzitetnim študijem udeležiti
določenega števila tečajev iz tujih jezikov.
Ni obveznosti.

Obveznosti v zvezi z vsebino prava EU pri
stalnem/specialističnem usposabljanju

4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
Možnost akreditacije

Sistem usposabljanja v Bolgariji ne zagotavlja take možnosti.
Center za usposabljanje odvetnikov financira vrhovni odvetniški
svet, izdaja pa samo potrdila o udeležbi na seminarjih.

Število ponudnikov usposabljanja, ki
ponujajo dejavnosti stalnega
usposabljanja

med 11 in 20 ponudnikov usposabljanja

Vrsta ponudnikov usposabljanja, ki
razvijajo akreditirane dejavnosti stalnega
usposabljanja

Sistem akreditacije za stalno usposabljanje odvetnikov ne obstaja.
Seminarje ponujajo naslednji ponudniki usposabljanja:
 odvetniška zbornica;
 organizacija, ki jo vodi ali ustanovi odvetniška zbornica;
 neakreditirani zasebni komercialni ponudnik usposabljanja;
 neakreditirani zasebni ali javni nepridobitni ponudnik
usposabljanja.

Število ponudnikov usposabljanja,
vključenih v specialistično usposabljanje

–

Vrsta ponudnikov usposabljanja, ki
razvijajo akreditirane dejavnosti
specialističnega usposabljanja

–

Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti usposabljanja, ki
potrjeno izpolnjuje obveznosti stalnega
ali specialističnega usposabljanja






udeležba na klasičnih tečajih
usposabljanja
udeležba na konferencah za
usposabljanje
sodelovanje pri dejavnostih
usposabljanja kot izvajalec
usposabljanja ali mentor
pisanje člankov/objave

Sodelovanje na
dejavnostih
usposabljanja v drugih
državah članicah:
da, obveznosti
usposabljanja je mogoče
izpolniti s sodelovanjem
na dejavnostih
usposabljanja v drugih
državah članicah.

5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v nadzor nad
dejavnostmi stalnega usposabljanja

–

Preverjanje poteka nadzora

–

V Bolgariji ni sistema
nadzora.

