СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПОСТЪПИЛИ В РАМКИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ПО
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

Институция

Висш Адвокатски съвет

Предложение

1. По проекта на ЗИД на ЗПП:
1.1. В изречение първо и второ на чл. 23, ал. 3,
след думата „съдът“ да се добави „или
Националното бюро за правна помощ“.
1.2. В чл. 25 да се създаде нова алинея 6 със
следното съдържание:
„В случаите когато е предоставена правна
помощ чрез консултация в Регионален център
за консултация и лицето е поискало допускане
на правна помощ по чл. 21, т. 2 и т. 3, решението
за предоставяне на правна помощ за подготовка
на документи за завеждане на дело и
назначаване на адвокат за процесуално
представителство се взема от председателя на
НБПП. Решението се постановява в 14-дневен
срок от получаване на документите от
съответния адвокатски съвет, установяващи че
са налице основания за предоставяне на правна
помощ, заедно с уведомително писмо за
определеният адвокат за осъществяване на
правната помощ.

Приема /
не приема
предложението

Мотиви

Приема се.

Отразено в текста.

Приема се
частично.

§ 3 от настоящия законопроект е
прецизиран, като текстът систематично е
поместен в ал. 3 на чл. 25.

Отказът за предоставяне на правна помощ се
мотивира и подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.‘‘
1.3. Не подкрепя направеното с § 3 от проекта
предложение.

Приема се по
принцип.

Предложената нова редакция на чл. 22, т.
7 не е включена в настоящия
законопроект.

Не се приема.
2. Предложения по Закона за адвокатурата:
2.1. Чл. 22 се изменя така:
,,Чл. 22. (1) Адвокатът се отписва от
адвокатската колегия, а адвокатът от
Европейския съюз се отписва от Единния
регистър на чуждестранните адвокати и от
регистъра на чуждестранните адвокати към
съответната адвокатска колегия:
1. по негова молба;
Нова 2. при установена липса на предпоставките
по чл. 4, както и при наличие или настъпване на
обстоятелство, което съставлява пречка по
смисъла на чл. 5;
3. при лишаване от право да упражнява
адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5;
4. при поставяне под запрещение;
Нова 5. при условията по чл. 23 ал. З, изречение
2;
Нова 6. (предишна т. 5) при смърт.
(2) В случаите по т. 2 отписването става с
решение на адвокатския съвет след събиране на
доказателства.
(3) Решението за отписване по ал. 1, т. 4 и 5
подлежи на обжалване по реда на чл. 7.

Предложенията не са били подложени на
обществено обсъждане и на оценка на
въздействието съгласно изискванията на
Закона за нормативните актове.
Съдебната практика приема (Решение №
5921 от 12.05.2017 на Върховния
административен съд на Република
България - петчленен състав - II колегия),
че: „Целта на разпоредбата на чл. 26 от
ЗНА е да се даде възможност на
заинтересованите лица да упражнят
правото си на участие в производството
по подготовка на актове, засягащи техни
законни
интереси.
Публикуването,
разгласяването на проекта на акта е
начинът, чрез който принципът за
откритост и съгласуваност, заложен в чл.
26, ал. 1 от ЗНА, намира част от своето
проявление спрямо засегнатите лица и за
чието спазване следва да следи на първо
място органа, в чиито правомощия е да
приеме или не дадения проект. Това
изискване на закона в настоящия случай
не е спазено и съставлява самостоятелно
основание за отмяна на оспорения акт, в
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Нова (4) Решението за отписване в случаите по
чл. 22, ал. 1, т. 2 и 3 подлежи на обжалване пред
Висшия адвокатски съвет. Решението на
Висшия адвокатски съвет е окончателно
2.2. Чл. 23 се изменя така:
,,Чл. 23 (1) Адвокатът или адвокатът от
Европейския съюз временно преустановява
упражняването на адвокатската професия,
когато бъде избран на длъжност, която е
несъвместима с упражняването на адвокатската
професия, както и поради болест ши друга
основателна причина, което обстоятелство е
длъжен да заяви в тримесечен срок от неговото
настъпване. При временно преустановяване
упражняването на адвокатската професия
адвокатът ши адвокатът от Европейския съюз
заплаща вноските към адвокатския съвет и
Висшия адвокатски съвет, освен в случай на
преустановяване по болест. В случай на
временно преустановяване упражняването на
адвокатската
професия
поради
друга
основателна причина, адвокатският съвет, както
и Висш адвокатски съвет, може да приеме
решение временно да освободи адвоката от
заплащане на дължимите вноски по чл. 49, ал. 1.
(2)
Временно
преустановяване
на
упражняването на адвокатска професия, както и
възобновяването му се вписват в регистрите на
адвокатите, на младшите адвокати и на
чуждестранните адвокати въз основа на
заявление на адвоката ши на адвоката от
Европейския съюз.
Нова (3) В тримесечен срок от отпадане на
причината за временно преустановяване

обжалваните му части. Следва да се има
предвид, че за да се обезпечи правото на
възражение на засегнатите лица трябва
или административният орган да приеме
проекта такъв какъвто е бил публикуван,
или да отлага решението си до
изпълнение на процедурата по чл. 26, ал.
2 от ЗНА при всяко направено
предложение за изменение в проекта.
Обратното би означавало, че органът би
могъл всеки път по своя преценка да
публикува за обсъждане проект на
нормативен акт с оскъдно съдържание,
което в последствие да бъде коренно
изменено или съществено допълнено,
като промените без да бъдат оповестявани
или подлагани на обсъждане ще могат да
бъдат
приемани
от
съответния
административен
орган,
без
обществеността да е запозната с тях.‘‘
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упражняването на адвокатската професия,
адвокатът е длъжен да заяви това обстоятелство
пред адвокатския съвет. След изтичане на този
срок, адвокатът се отписва от регистрите на
адвокатите, на младшите адвокати и на
чуждестранните адвокати, въз основа на
решение на адвокатски съвет.
2.3. Създават се чл. 23а – 23в:
,,Чл. 23а. (1) В тримесечен срок от изтичане
срока на наказанието по чл. 133 ал. 1, т.4 и т. 5
адвокатът подава заявление за вписване в
регистъра на адвокатите, на младшите адвокати
и на чуждестранните адвокати на адвокатската
колегия, в която е бил вписан преди налагане на
наказанието. Към заявлението си адвокатът
прилага
съответните
документи,
удостоверяващи наличието на обстоятелствата
по чл. 4 и чл. 5, както и доказателства за
изпълнение на всички парични задължения към
адвокатската колегия и към Висшия адвокатски
съвет.
(2) Ако не бъде спазен срокът по ал. 1
приемането и вписването става по общия ред.
Чл. 23б. (1) Адвокат може да се премести в друга
адвокатска колегия, като подаде заявление до
колегията, чийто член желае да стане. Към
заявлението се представят доказателства за
адвокатския стаж, за изпълнено задължение по
чл. 49, за липса на образувани проверки по чл.
137 и висящи дисциплинарни производства;
(2) Не се допуска преместване от една
адвокатска колегия в друга при:
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1.неизпълнено задължение по чл. 49;
2.неприключила проверка по чл. 137 или висящо
дисциплинарно производство;
(2) Адвокатският съвет на адвокатската колегия,
чийто член желае да стане адвоката, се
произнася в едномесечен срок от подаване на
заявлението.
(3) Решението на адвокатския съвет подлежи на
обжалване по реда на чл. 7, ал. 2-4 пред Висшия
адвокатски съвет, решението на който е
окончателно. (3) В едноседмичен срок от
влизането в сила на решението по ал. 3,
адвокатският съвет на приемащата колегия
извършва отбелязване в регистрите на
адвокатите, на младшите адвокати и на
чуждестранните
адвокати,
уведомява
предишната колегия и изисква от нея досието на
адвоката.
Чл. 23в. (1) По искане на клиент на починалия
адвокат, Адвокатският съвет може да изиска от
неговите наследници да предадат по опис
адвокатските му книжа.
(2) Адвокатският съвет по искане на клиента на
починалия адвокат взема решение за тяхното
разпределение между членовете на колегията по
ред, определен от него.
2.4. Чл. 144, ал. 2 се изменя така:
,,(2) Изпълнението на дисциплинарното
наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5 започва да
тече от вписването в регистри на адвокатите, на
младшите адвокати и на чуждестранните
адвокати.‘‘
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Адвокатска колегия – гр.
Велико Търново

1. По § 2 от проекта на ЗИД предлага следната
редакция за нова ал. 3 на чл. 25:
„ (3) В случаите по чл. 21, т. 2 и т. 3 когато
искането за допускане на правна помощ е
направено от лице, получило правна помощ чрез
консултация в Регионален център за
консултиране, решенето за допускане на правна
помощ за подготовка на документи за завеждане
на дело и за процесуално представителство,
както и решението по чл. 26, ал. 2, се взема от
председателя на Националното бюро за правна
помощ. Решението по предходното изречение се
постановява в 14-дневен срок от получаването
на документите от съответния адвокатски съвет,
установяващи, че са налице основанията по този
закон за допускане на правна помощ, към които
се прилага уведомлението по чл. 26, ал. 1 за
определения адвокат за осъществяване на
правна помощ. Отказът за предоставяне на
правна помощ се мотивира и подлежи на
обжалване по реда на АПК. “

Приема се
частично.

2. Предлага да се създаде § 3:
,,§ 3. В изречение първо и второ на чл. 23, ал. 3 Приема се.
след думата „съдът‘‘ да се добави „или
Националното бюро за правна помощ“.

§ 3 от настоящия
прецизиран.

Отразено в
законопроект.

§

2

законопроект

от

е

настоящия
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