Обучение на адвокати по право на ЕС в България
Орган, подал информацията: Висш адвокатски съвет
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в България

1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше образование/университетско образование?
ДА
Задължително ли е притежаването на диплома по право?
ДА
Какви са стъпките за придобиване на пълна  Поне 2 години юридически стаж (напр. като съдия,
прокурор)
правоспособност като адвокат?



Писмен и устен изпит, организиран от Висшия
адвокатски съвет
Вписване в адвокатската колегия

Правно основание:
Българският Закон за адвокатурата

Има ли алтернативни начини за достъп до
упражняване на професията?

ДА
Правно основание:
Член 3 от Закона за адвокатурата (Закон за
адвокатурата)
Кандидати с образователна и научна степен „доктор по
право“, както и лицата, които имат повече от 5 години
юридически стаж, могат да бъдат вписани в
адвокатската колегия без полагане на изпит.
Правно основание:
Член 6, алинея 3 от Закона за адвокатурата. В тези
случаи, за да бъдат вписани в регистъра на адвокатите,
кандидатите трябва просто да докажат, че отговарят на
съответните изисквания.

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?
Стажът задължителен ли е?
Какви видове структури са отговорни за
организиране на обучението по време на
този стаж?
Форма на въвеждащото обучение
Има ли приемен изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?
Има ли утвърдена учебна програма по
време на въвеждащия стаж?
Има ли специфични изисквания във връзка
с изучването на правото на ЕС и езиковото
обучение?:
Има ли оценка/изпит след въвеждащия
стаж?

НЕ
НЕ
В България няма система за въвеждащо обучение
Не се прилага

Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага

Не се прилага

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение между текущо
обучение и специализация?

Има ли задължение за
преминаване на текущо
обучение?

ДА

Има ли задължение за
преминаване на специализация?

ДА

Има ли задължение за изучаване на чужди
езици?

Има ли задължение за включване на
правото на ЕС в текущото
обучение/специализацията?

НЕ
В България текущото обучение е задължително за
адвокатите (член 28 от Закона за адвокатурата). В
България няма система за специализация. Поради
това отделният адвокат сам носи отговорност за
специализацията си в области, подходящи за
неговата практика.
Задължения за задължително обучение, посочени в
националното право и вътрешните правила на
адвокатската колегия.
 Българският Закон за адвокатурата, член 27.
Адвокатите са длъжни да поддържат и
повишават квалификацията си.
 Българският Закон за адвокатурата, член 28,
алинея 1. За поддържане и повишаване на
квалификацията
на
адвокатите,
Висшият
адвокатски съвет организира Център за
обучение на адвокатите.
Съгласно горепосочените членове от Закона за
адвокатурата Висшият адвокатски съвет е създал
Център за обучение на адвокатите, който предоставя
задължително и текущо обучение.
Задължения
за
специализация,
посочени
във
вътрешните правила на адвокатската колегия.
Няма
задължения,
предвидени
в
Закона
за
адвокатурата.
По време на университетското си обучение студентите
са задължени да преминат известен брой курсове по
чужди езици.
Няма задължения

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли акредитация?

Системата за обучение в България не предвижда такава
възможност — Центърът за обучение на адвокатите се
финансира от Висшия адвокатски съвет и само издава
сертификати за посещение на семинарите.

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
предлагат текущо обучение?

Между 11 и 20 структури, предоставящи обучение

Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани дейности
по текущо обучение?

Няма система за акредитация за текущо обучение на
адвокатите. Семинари се предлагат от следните структури,
предоставящи обучение:
 Адвокатската колегия
 Организация, управлявана или създадена от
адвокатската колегия
 Неакредитирани частни търговски структури,
предоставящи обучение
 Неакредитирани частни или публични структури с
нестопанска цел, предоставящи обучение

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
организират учебни дейности за
специализация?
Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани учебни
дейности за специализация?

Не се прилага

Не се прилага

Дейности и методи
Какви видове дейности по обучение се 
приемат съгласно задължението за
текущо обучение или специализация? 



Посещаване на присъствени
учебни сесии
Посещаване на конференции за
обучение
Участие в дейности за обучение
като обучител или
преподавател
Писане/публикуване

Участие в дейности за
обучение в друга
държава членка:
Да, задълженията за
обучение могат да бъдат
изпълнени чрез участие
в дейности за обучение
в друга държава членка.

5. Надзор на дейностите за обучение
Кои са структурите, упражняващи
надзор върху дейностите по текущо
обучение?

Не се прилага

Каква е процедурата за упражняване
на надзор?

Не се прилага

В България няма
система за надзор

