Opleiding voor advocaten over EU-recht in Bulgarije
Reactie afkomstig van: Висш адвокатски съвет / Hoge Orde van Advocaten
BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Bulgarije

1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair onderwijs is noodzakelijk
JA
Een afgeronde universitaire rechtenstudie is verplicht
JA
Stappen om een volledig bevoegde advocaat  Ten minste 2 jaar beroepservaring als jurist (bijv. als
rechter, openbare aanklager)
te worden:



Schriftelijk en mondeling examen dat georganiseerd
wordt door de Hoge Orde van Advocaten
Inschrijving bij de balie

Rechtsgrondslag:
Bulgaarse wet op de advocatuur

Alternatieve routes naar dit beroep:

JA
Rechtsgrondslag:
Artikel 3 van de Bulgaarse wet op de advocatuur (Закон за
адвокатурата)
Kandidaten met een onderwijs- en wetenschappelijke graad
als "doctor in de rechten", evenals personen met meer
dan 5 jaar praktijkervaring in een juridisch beroep
kunnen zich bij de balie inschrijven zonder een examen te
hoeven afleggen.
Rechtsgrondslag:
Artikel 6, lid 3, van de Bulgaarse wet op de advocatuur. In
die gevallen hoeven kandidaten slechts aan te tonen dat ze
aan de relevante vereiste voldoen om te worden
ingeschreven in het register van advocaten.

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een introductieperiode?
Verplicht
Soorten organisaties die verantwoordelijk zijn
voor het organiseren van introductieopleidingen
Vorm van introductie-opleiding
Toelatingsexamen/-toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode
Vast curriculum tijdens de introductieperiode
Bijzonderheden met betrekking tot EU-recht
en taalvaardigheden
Beoordeling/Examen na de introductieperiode

NEE
NEE
Bulgarije kent geen introductieopleidingsstelsel
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie/specialisatieopleidingen

Verplichtingen met betrekking tot
permanente educatie

JA

JA
Verplichtingen met betrekking tot
specialisatieopleidingen
Verplichtingen met betrekking tot het leren van
vreemde talen

Verplichtingen ten aanzien van EU-recht als
inhoud van permanente
educatie/specialisatieopleidingen

NEE
Permanente educatie is verplicht voor de advocaten in
Bulgarije (art. 28 van de Bulgaarse wet op de
advocatuur). Bulgarije kent geen stelsel voor
specialisatieopleidingen. Het is daarom aan de individuele
advocaat om zich te specialiseren op gebieden die
relevant zijn voor de eigen praktijk.
Verplichte opleidingsplichten zoals vastgelegd in de
nationale wetgeving en het huishoudelijk reglement van de
orde van advocaten.
 Bulgaarse wet op de Advocatuur, artikel 27.
Advocaten zijn verplicht hun kwalificaties te
onderhouden en ontwikkelen.
 Bulgaarse wet op de advocatuur, artikel 28, lid 1.
Teneinde de kwalificaties van advocaten te
onderhouden en te ontwikkelen zet de Hoge Orde
van Advocaten een opleidingscentrum voor
advocaten op.
Vanwege de bovenstaande artikelen uit de wet op de
advocatuur heeft de Hoge Orde van Advocaten een
opleidingscentrum voor advocaten opgericht dat in de
verplichte en permanente educatie voorziet.
Specialisatieopleidingsplichten zoals vastgelegd in het
huishoudelijk reglement van de orde van advocaten
Er zijn geen verplichtingen opgenomen in de Bulgaarse wet
op de advocatuur.
Tijdens hun universitaire studie zijn studenten verplicht een
bepaald aantal cursussen in vreemde talen te volgen.
Geen verplichtingen

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

Het opleidingsstelsel in Bulgarije voorziet niet in die mogelijkheid.
Het opleidingscentrum voor advocaten wordt gefinancierd door de
Hoge Orde van Advocaten en geeft slechts certificaten voor het
bijwonen van seminars uit.

Aantal aanbieders van opleidingen die
activiteiten voor permanente educatie
aanbieden

Tussen de 11 en 20 aanbieders van opleidingen

Soorten aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie ontwikkelen

Aantal aanbieders van opleidingen die

Er is geen accreditatiestelsel voor de permanente educatie van
advocaten. Seminars worden aangeboden door de volgende
aanbieders van opleidingen:
 Orde van advocaten
 Organisatie die door de orde van advocaten wordt beheerd of
is ingesteld
 Niet-geaccrediteerde private commerciële aanbieder van
opleidingen
 Niet-geaccrediteerde private of publieke aanbieder van
opleidingen zonder winstoogmerk
N.v.t.

betrokken zijn bij opleidingen met
specialisatie als oogmerk
Soorten aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde opleidingsactiviteiten
voor opleidingen met specialisatie als
oogmerk ontwikkelen
Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die worden
geaccepteerd conform de verplichtingen
voor permanente educatie of
specialisatieopleidingen

N.v.t.






Persoonlijk opleidingssessies
bijwonen (contactonderwijs)
Het bijwonen van
opleidingsconferenties
Als trainer of docent deelnemen
aan opleidingsactiviteiten
Schrijven/publiceren

Deelname aan
opleidingsactiviteiten in
een andere lidstaat:
Ja, aan de verplichtingen
op het gebied van
opleidingen kan worden
voldaan door deelname
aan opleidingsactiviteiten
in een andere lidstaat

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die betrokken zijn bij het
toezicht op permanenteeducatieactiviteiten

N.v.t.

Toetsing van het toezichtproces:

N.v.t.

Bulgarije kent geen stelsel
van toezicht

