
 
 

 
Association of Independent Advocates, UIC: 205846611 

Tel. +359 887 678 190; E -mail: info@osabg.org; Web: http://www.osabg.org 
Floor 2 at 38 Vassil Levski Blvd., Sofia, 1142 

 

1 
 

      ДО  

      СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

                                                           

      ОТ  

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ 

АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611 

 

Относно: 

Провеждани обучения 

 

 Уважаеми г-н председател, 

 Уважаеми членове на адвокатския съвет, 

 

 В Софийската адвокатска колегия (САК) няколко години наред функционира 

„Адвокатска академия“ – „За това, което не пише в учебниците по право“. Предвид 

обявеното в страната на 13.03.2020 г. извънредно положение, на 21.03.2020 г., 

съответно на 27.03.2020 г., в интернет страницата на САК бе публикувана информация 

за провеждането на лекциите онлайн, като се предоставя възможност на колегите да 

гледат видеото на живо във фейсбук профила на адв. Стефан Зафиров или на запис във 

фейсбук страницата Zafirov-Co-Law-Offices. 

 Тук няма да коментираме уместността и полезността на темите до момента през 

годините, но за отбелязване е, и във връзка с програмата за 2020 г. на тази „академия“, 

че някои от тях вече се повтарят и/или очевидно излизат извън кръга на адвокатската 

дейност. Отделно от това, в труден за цялата страна момент като настоящия, считаме, 

че е необходимо органите на адвокатурата да преосмислят планираните за годината 

разходи, които търпят отлагане, като преустановят временно провеждането и 

финансирането на семинари и лекции, които не са от първа необходимост. На трето 

място, удачно е, тези събития - като финансирани от бюджета на адвокатурата, 

респективно предназначени за адвокатската общност, да бъдат достъпни само за 

адвокати. Към настоящия момент приключилите лекции са  свободно достъпни в 

социалните мрежи. Предвид темата на лекциите, в това число обсъждани маркетинг 

стратегии на адвоката, считаме за задължително граждани, различни от адвокати, да 

нямат достъп до платеното съдържание на видео лекциите. 

 Относно предстоящите семинари предлагаме и настояваме, обявената програма 

да се отмени изцяло, и на нейно място да се проведе едногодишен курс, по една тема на 

месец, за нещо, което действително не се пише в учебниците по право, но което трябва 

да е абсолютен основен приоритет за всеки адвокат – адвокатската етика. Би било 

добре да се обмисли и вариант, при който лекциите да бъдат записвани и публикувани 

на интернет страница, достъпна само за адвокати, доколкото по този начин няма да се 

налага инвестирането в лекции с еднаква тематика и ще се разшири възможността да се 

финансират все по-различни семинари.  
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 За отбелязване е, че семинари по адвокатска етика не са провеждани в близко и в 

по-далечно минало нито от САК, нито от Центъра за обучение на адвокати. 

 САС следва да организира обучение по адвокатска етика за софийските 

адвокати, при което отделните лекции, занятия и семинари да се излъчват онлайн във 

Фейсбук и да се прави техен пълен запис. 

 За лектори следва да се канят изтъкнати адвокати с дългогодишен стаж и 

безупречна репутация, дисциплинарни съдии, адвокати с разработки по отделните 

проблеми на адвокатската етика, а защо не – и чуждестранни лектори. 

 ОСА предлага следната програма за едногодишен курс на обучение /13 лекции 

или семинара/: 

 

 Лекционен курс 

 Етични правила и организация на адвокатската професия 

 

1. Общи положения. Разбиране за адвокатска етика. 

2. Независимост и почтеност. Конфликт на интереси. 

3. Забрани и ограничения при упражняване на дейността. 

4. Отношения с клиенти. Мандат. Доверие. Поверителност. Добросъвестност.  

5. Договор за правна помощ. Клиентски средства и разноски. Спорове с клиенти. 

6. Конкуренция. Минимални хонорари. Компетентност и квалификация. 

7. Осчетоводяване на приходи от адвокати и адвокатски дружества.  

8. Безплатна правна помощ. Служебна защита и особено представителство.  

9. Адвокатът в съда, в администрацията и другаде в кръга на функциите си. 

Адвокатът в обществото и в ежедневието. 

10. Отношения между адвокати. Колегиалност. Отношения с насрещната страна. 

Отношения с клиенти, представлявани от други адвокати. Смяна на адвокат. 

Спорове между адвокати.  

11. Сдружаване, сътрудничество и финансови взаимоотношения между 

съдружниците и адвокатите в адвокатските дружества и съдружия. 

12. Дисциплинарни нарушения. Търпимост и сезиране на адвокатския съвет. 

13. Адвокатската етика в Европейския съюз и по света. Спазване на правилата за 

професионално поведение при упражняване на професията в чужда държава. 

   

 

 

 

     С уважение: 

     Адв. Емил А. Георгиев, председател 

   

Emil 
Alexandrov 
Georgiev
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