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изх. № 48 /30.06.2016 г. 

 
     ДО 
     КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
     НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
     БЪЛГАРИЯ 

 

Относно: Становище на Институт за пазарна икономика по проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за адвокатурата 

 

Уважаеми госпожи и господа народни представители, по-долу излагаме нашите основни 
виждания и притеснения по обсъждания законопроект.  

Официалните мотиви за предложените промени в Закона за адвокатурата са защита на 
адвокатската професия, повишаване на нивото на адвокатските услуги и най-вече - защита на 
интересите на гражданите. Никой не би спорил с подобни мотиви, но въпросите са дали 
текстовете на обсъждания законопроект биха постигнали поставените цели и доколко те са в 
унисон сдуха и буквата на Конституцията.  

 

Коментар по същество на текстовете  

Част от текстовете в проекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата създават 
общо впечатление за лобизъм за сметка на правни принципи и на граждански и обществени 
интереси. Законопроектът засилва значително правомощията на органите на адвокатурата и 
ограничава „на око” достъпа до адвокатската професия.  

1. В §2 от законопроекта се предвижда нов текст: „Организацията на дейността на 
адвокатурата се осъществява на принципите на единство и взаимопомощ.” Този 
текст е неясен и отваря широка врата за неправилно интерпретиране. Той напомня на 
прословутия чл. 136 от Закона за съдебната власт, според който „Прокуратурата е 
единна и централизирана”. Как може дейността на адвокатурата да се основава на 
принципа на единство? Адвокатът е длъжен на първо място да защитава правата и 
интересите на отделните граждани, които са негови клиенти, а заедно с това да 
защитава върховенството на закона и демократичността. В същността на адвокатската 
професия е принципът на състезателност. Различните адвокати защитават 
противоположни интереси. Адвокатурата не е армия, която да действа единно. Този 
текст е ненужен, тъй като урежда неясна и неприложима лоялност към „колектива” на 
адвокатурата.  
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2. В §5, т.2 от проекта се предвижда, че когато адвокат поиска да бъде вписан в 

адвокатската колегия, адвокатският съвет да извършва събеседване с кандидата. Към 
момента адвокатският съвет разглежда единствено дали кандидатурата отговаря на 
формалните изисквания на закона – стаж, издържан изпит и др., след което вписва 
кандидата в колегията. Събеседването предполага наличие на субективност и 
дискреция на адвокатския съвет при решаването дали да бъде вписан даден адвокат. 
Подобно увеличаване на правомощията на адвокатския съвет е неаргументирано.  
 

3. Според §5, т.3 лицата, които притежават образователна и научната степен „доктор по 
право”, няма да бъдат вписвани без изпит в адвокатската колегия. Това също е ненужно 
затваряне на професията. Неразбираемо е защо за хабилитираните лица – професори и 
доценти, остава възможността да се впишат без изпит, а за докторите трябва да бъде 
премахната тази възможност. Такова разрешение прилича на самоцелно ограничаване 
на достъпа до професията. Ако логиката е, че научните работници нямат достатъчно 
практична подготовка, то би следвало да се иска премахване изцяло на възможността 
научни работници да се вписват без практически изпит. Но да се твърди, че хора, които 
са държали десетки теоретични изпити, трябва да издържат още един теоретичен изпит 
и така ще се повиши нивото на адвокатурата е необмислено и немотивирано.   
Адвокатските изпити са полезна атестация, когато не съдържат субективни елементи, 
но не могат да гарантират сами по себе си качество на адвокатските услуги. Обратното е 
вярно – те могат да се превърнат в инструмент за ограничаване на конкуренцията. Има 
държавни изпити и изпити за правоспособност, които следва да бъдат по-ефективни в 
бъдеще.  
 

4. Според същия параграф се преустановява и вписването без изпит на юристи, които имат 
5 години юридически стаж. В законопроекта тези 5 години юридически стаж се заменят 
с 10 години адвокатски стаж. Това означава, че се премахва изцяло тази възможност за 
алтернативно влизане в професията. Също така, това може да се тълкува като забрана 
за преминаване от една адвокатска колегия в друга. За да бъде вписано лицето 
„автоматично” в дадена колегия, то трябва да притежава „ 10 години адвокатски стаж”, 
тоест трябва да го е придобило в друга адвокатска колегия. Явно, ако е придобило само 
5 години адвокатски стаж в една колегия, не може да бъде вписано в друга колегия.  Не 
следва мотив за дадено ограничение да бъде самото ограничение.  
 

5. §14 от проекта предвижда, че „При извършването на справки и получаване на копия 
от документи адвокатът се ползва с предимство.”. Каква би могла да е причината 
адвокатът да се ползва с предимство и предимство пред кого? Ако един гражданин, 
който е страна по дело, и един адвокат стоят на опашка пред съдебното деловодство, 
за да направят справка по дело, какво налага адвокатът да бъде с предимство? Това би 
означавало да се установи предимство на представителната защита пред личната 
процесуална защита, което според нас е недопустимо. 
 

6. §15 предвижда адвокатите да придобият нотариални правомощия и функции. 
Адвокатът ще може да удостоверява подписите на частни документи и договори, които 
не подлежат на вписване.  
Нотариалната дейност е независима и държавно делегирана. Нотариусът следва да е 
еднакво отдалечен от страните по сделките. Тъкмо обратното - адвокатът е повереник 
или доверител на една от страните и винаги следва да действа в неин интерес. В този 
смисъл, удостоверителната и адвокатските дейности са несъвместими. Адвокатът ще 
бъде изкушен да удостоверява в интерес на страни, които самият той или негов колега 
представлява/защитава.  



Ако разпоредбата бъде приета това би означавало, че един от 13-те хиляди адвокати 
може да ви завери пълномощно, с което някой да продаде вашия автомобил и дори 
може да завери договора за покупко-продажба на автомобила. В тази връзка правилни 
бяха някои от становищата при общественото обсъждане, че дейността на адвокатите 
според Конституцията не подлежи на държавен контрол, какъвто упражнява 
Министерството на правосъдието върху дейността на нотариусите. Явно не би следвало 
да се съмняваме в почтенността на 13-те хиляди адвокати, поради което такива 
негативни хипотези следва да бъдат изключени. В различни критични становища бе 
споменато, че адвокатската и удостоверителната (нотариалната) дейности са 
несъвместими, тъй като адвокатите са длъжни да защитават на първо място интересите 
на своите доверители, а нотариусите следва да са еднакво отдалечени и независими от 
страните по сделките.  
 

7. В §21 от проекта е вписано и следното задължение на адвокатите: „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.”(чл. 40, ал. 3). Тук отново се прокрадва идеята за 
лоялност на адвоката към адвокатурата до степен, която противоречи на неговата 
независимост и функция. „Интересите на адвокатурата” е неясно понятие и може да 
създаде колизия между задължението на адвоката да защитава правата и интересите 
на гражданите и самото ново задължение за защита интересите на адвокатурата. 
Например под интерес на адвокатурата може да се разбира и приемането на 
обсъждания законопроект. Това ще означава ли, че ако един адвокат е против тези 
промени, то той трябва да бъде изключен от адвокатската колегия, защото не защитава 
интересите на адвокатурата? Адвокатът няма и не бива да има задължение към 
„интересите на адвокатурата”. Достатъчно е неговото задължение да не уронва 
престижа на професията, който принцип и сега е уреден в ал. 1 на чл. 40.  
 

8. §12 от законопроекта разширява кръга на дейностите, които се считат за адвокатски и 
са забранени за извършване от неадвокати. Например, в чл. 24 като изключително 
адвокатски услуги се добавят и следните услуги: 1. „справки в съдилища, прокуратури, 
полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и 
получаване на документи от тях;” 2. „изготвяне на договори, проекти за 
нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и за 
отказ от наследство, пълномощни;”. 
 

9. Според §91 от законопроекта се създава нова глава в Закона за адвокатурата - 
„Административно-наказателни разпоредби”, според която адвокатските съвети следва 
да наказват административно трети лица-неадвокати, които извършват адвокатски 
услуги. „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”. Разпоредбите на същата глава задължават 
„органите на съдебната и изпълнителната власт, нотариусите, частните съдебни 
изпълнители и всички физически и юридически лица” да съобщават на адвокатската 
колегия за извършване на нарушения по чл. 150. 
 
От систематичното тълкуване на §12 и §91 от законопроекта следва, че ако сте ПР 
консултант, счетоводител или изпълнявате друга услуга по граждански договор и 
извършите справка за своя клиент в патентното ведомство, НАП, КАТ (ОПП) или друг 
друг държавен орган, то подлежите на санкция за неправомерно извършване на 
адвокатска дейност. Служителят в патентното ведомство е длъжен да се обади на 



адвокатския съвет, за да съобщи за това нарушение. А адвокатският съвет ще Ви глоби с 
от 1000 до 2000 лв. Няма друга съсловна организация или камара, която да може (или 
някога да е искала) да налага административни наказания на граждани. В това число 
Нотариалната камара и Камарата на частните съдебни изпълнители могат да образуват 
единствено дисциплинарни производства срещу свои членове – нотариуси и ЧСИ-та, 
въпреки че тази камари имат държавно-делегирани функции и върху тях се упражнява 
държавен конкрол. Административно-наказателните правомощия са присъщи 
единствено на държавни органи.  

 

В заключение, качеството на адвокатските услуги може да се повиши дългосрочно с 
подобряване на юридическото образование и с отваряне на опитните адвокати към 
обучителни кампании за студенти и млади юристи, както и към информационни кампании за 
граждани. Адвокатската професия не е еснафска такава и споделянето на знания и опит би 
следвало да се разглежда като привилегия и отговорност, а не като негатив за опитните 
адвокати. Опитните адвокати следва да са мотивирани да споделят своите знания и умения, 
тъй като това ще повиши нивото на цялата гилдия, а оттам и доверието на гражданите към 
адвокатските услуги като цяло (каквато е именно декларираната цел на изготвилите 
законопроекта. 

Декларираната цел на законопроекта е по-качествена защита на правата и интересите на 
гражданите, но самите предложения се отдалечават значително от посочената цел. Част от 
предложените мерки са откровени привилегии, които не биха съдействали за по-добрата 
защита на правата и интересите на гражданите и обществото. Напротив, част от тях дори биха 
влошили качеството на дейността и спазването на етичните стандарти. Вместо да се 
монополизира и централизира адвокатурата, следва да се потърсят демократични и 
образователни форми за подобряване качеството на професията.  

Посочените параграфи съставят сериозна част от философията и гръбнака на този законопроект 
и на неговия инструментариум, поради което смятаме, че той трябва да бъде отхвърли в 
цялост. Ако се сметне, че са необходими промени в адвокатурата, то препоръчваме да бъде 
изготвен нов законопроект едва след обществено обсъждане и консенсус между адвокати, 
преподаватели по право, юридически организации, организации на бизнеса, експерти. 
Алтернативно, ако законопроектът бъде приет на първо четене, препоръчваме критикуваните 
по-горе параграфи да бъдат отхвърлени. 

 

С уважение, 

 

Светла Костадинова 

Изпълнителен директор, ИПИ 


