Juristutbildning i EU-rätt i Bulgarien
Ansvarigt organ: Висш адвокатски съвет/Högsta advokatsamfundsrådet
BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Bulgarien

1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/universitetsutbildning är ett krav
Juristexamen är obligatorisk

Steg för att bli en fullvärdig advokat:



JA
JA
Minst två års dokumenterad tjänstgöringstid som jurist
(t.ex. som domare, åklagare).
Skriftlig och muntlig examination som anordnas av
högsta advokatsamfundsrådet.
Registrering hos advokatsamfundet

Rättslig grund:
Bulgariska lagen om advokatsamfund

Alternativa vägar till yrket

JA
Rättslig grund:
Artikel 3 i advokatlagen (Закон за адвокатурата).
Sökande med ordinarie och vetenskaplig examen som
doktorer i juridik samt personer med dokumenterad
tjänstgöringstid på över fem år kan registrera sig hos
advokatsamfundet utan examination.
Rättslig grund:
Artikel 6.3 i advokatlagen. I sådana fall måste sökande
endast kunna visa att de uppfyller det relevanta kravet för att
föras in i advokatregistret.

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en introduktionsperiod?
Obligatorisk
Typer av organ med ansvar för anordnande av
introduktionsutbildning
Former av introduktionsutbildning
Inträdesexamen/kontroll före
introduktionsperioden
Fast kursplan under introduktionsperioden
Särskilda aspekter när det gäller EU-rätt och
språkutbildning
Bedömning/examinering efter genomgången
introduktionsperiod

NEJ
NEJ
Det finns inget system för introduktionsutbildning i
Bulgarien.
Ej tillämpligt.
Ej tillämpligt.
Ej tillämpligt.
Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.
Ej tillämpligt.

3. Fortbildningssystem
NEJ
Fortbildning är obligatorisk för jurister och advokater i
Bulgarien (artikel 28 i advokatlagen). Det finns inget
system för specialiseringsutbildning i Bulgarien. Det är
juristerna själva som väljer om de vill genomgå utbildning
för att specialisera sig inom områden som är relevanta för
deras yrkesutövning.
Kraven på obligatorisk fortbildning anges i den nationella
lagstiftningen och i advokatsamfundets stadgar.
 Bulgariska lagen om advokatsamfund, artikel 27.
Advokater är skyldiga att upprätthålla och utveckla
sina kvalifikationer.
 Bulgariska lagen om advokatsamfund, artikel 28.1.
Högsta advokatsamfundsrådet ska inrätta ett
utbildningscentrum för advokater för att upprätthålla
och utveckla advokaternas kvalifikationer.
Högsta
advokatsamfundsrådet
grundade
utbildningscentrumet för advokater enligt ovannämnda
artiklar. Centrumet tillhandahåller obligatorisk utbildning och
fortbildning.
Krav på specialiseringsutbildning enligt advokatsamfundets
stadgar.

Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning

Krav gällande fortbildning

JA

JA
Krav gällande
specialiseringsutbildning
Krav beträffande att lära sig utländska språk

Krav på kunskap om EU-rätten när det gäller
fortbildning/specialiseringsutbildning

Inga krav anges i advokatlagen.
Under universitetsstudierna är det ett krav att studenterna
genomgår ett visst antal kurser i utländska språk.
Inga krav.

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Det finns inga sådana möjligheter i Bulgariens utbildningssystem.
Utbildningscentrumet för advokater finansieras av högsta
advokatsamfundsrådet och utfärdar endast närvarointyg för
deltagande i seminarier.

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller fortbildningsverksamhet

Mellan 11 och 20 utbildningsleverantörer.

Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller specialiseringsutbildning
Typ av utbildningsleverantör som är
ackrediterad för att tillhandahålla
specialiseringsutbildning

Det finns inget ackrediteringssystem för advokaters fortbildning.
Följande utbildningsleverantörer erbjuder seminarier:
 Advokatsamfundet.
 Organisation som leds eller etablerats av advokatsamfundet.
 Icke-ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer.
 Icke-ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.
Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

Verksamheter och metoder
Typ av utbildningsverksamheter som är
godkända enligt kraven på fortbildning
eller specialiseringsutbildning






Deltagande i utbildningar på
plats.
Deltagande i
utbildningskonferenser.
Deltagande i
utbildningsverksamheter som
handledare eller instruktör.
Skrivande/publicering.

Deltagande i
utbildningsverksamheter i en annan
medlemsstat:
Ja, utbildningskraven kan
uppfyllas genom
deltagande i
utbildningsverksamheter i
en annan medlemsstat.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Ej tillämpligt.

Kontroller av tillsynssystemet:

Ej tillämpligt.

Det finns inget
tillsynssystem i Bulgarien.

