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ПРОГРАМА 
ЗА ДЕЙНОСТТА И РАЗВИТИЕТО 

 НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ 
„КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ” ПРЕЗ 2023 г. 

 
 
 I. Въведение 
 
 Съгласно чл. 122, ал. 1, т. 9 от Закона за адвокатурата 
поддържането и повишаването на квалификацията на адвокатите е 
правомощие на Висшия адвокатски съвет, което e предвидено да се 
осъществява чрез Център за обучение на адвокати (чл. 28, ал. 2 ЗА). 
 Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 4/2006 г. на ВАдвС за 
поддържането и повишаването на квалификацията на адвокатите и 
адвокатите от европейския съюз (Наредба № 4/2006 г.) Центърът за 
обучение на адвокати е юридическо лице с нестопанска цел – 
фондация за осъществяване на дейност в частна полза, с учредител 
Висшия адвокатски съвет. 
  Като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза 
Центърът за обучение на адвокати е вписан в ТРРЮЛНЦ като 
фондация с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 
АДВОКАТИ – КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ (ЦОА „Кръстю Цончев“). 
 
 ІІ. ПРИНЦИПИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА 
АДВОКАТИ 
  През 2023 г. Центърът за обучение на адвокати ще 
осъществява дейността си при спазване на принципите на: 

• Приемственост – ЦОА ще продължи добрите 
практики при провеждане на досегашното 
обучение на адвокати, които са добре приети от 
всички адвокати, като се опита да ги надгради; 

• Устойчивост и минимален стандарт – ЦОА ще 
осигури възможност всеки адвокат да може да 
покрие изискването за обучение от минимум 8 
учебни часа в рамките на една календарна година;  

• Специализация – ЦОА ще предложи многообразие 
от теми и лектори, покриващи всички правни 
отрасли, за да може всеки адвокат да участва в 
обучение, съобразено с неговите професионални 
интереси; 

• Практическа насоченост – ЦОА ще развива през 
2023 г. форми на обучение, които дават 
възможност на повече дискусии, решаване на 
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казуси и други начини на активно участие на 
адвокатите в обучението; 

• Развитие – ЦОА ще предложи електронни форми 
на обучение, включително възможност за курсове, 
включващи лекционна част, възлагане на задачи 
по решаване на казуси и обсъждане на казусите с 
представители на други правни професии;  

• Подобряване на комуникацията и осъществяване 
на съвместни обучения между адвокати, съдии, 
съдебни изпълнители и нотариуси;  

• Развитие на издателската дейност с изцяло 
практическа насоченост – създаване на помагала 
и наръчници по добри практики в определени 
правни отрасли.  

 
  ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ ОБУЧЕНИЯТА 
НА АДВОКАТИ 
 
 Обученията на адвокати се провеждат по искане на 
съответната адвокатска колегия или по инициатива на ЦОА. 
  ЦОА изготвя примерен списък на теми и обучители, дали 
съгласие да провеждат обучения през съответната година, като 
принципа е самите теми да се предлагат от обучителите, за да може 
всеки обучител да предложи това, което най-добре би представил.  
Списъкът се оповестяват на сайта на ЦОА и се изпраща на 
адвокатските колегии до края на предходната година. Примерният 
списък има изцяло информативен характер и има за цел да 
ориентира адвокатските съвети при избора им на теми и лектори. 
 Естествено, всяка адвокатска колегия може да предложи свои 
идеи за теми и да посочи лектори, които предпочита, а ЦОА ще 
предприеме всички необходими действия, за да удовлетвори тези 
искания. 
 
  1. Обучения по искане на адвокатските колегии:  
    1.1. Продължителност: 
    - полудневни обучения – до 5 учебни часа; 
    - целодневни обучения – до 8 учебни часа; 
   Всяка адвокатска колегия може да предложи обучението 
да продължи няколко дни съобразно темите на обучението и 
продължителността на курса на обучение, като комбинира темите 
така, че да се получи систематика на обучението и да се 
оптимизират разходите. 
    1.2. Теми и лектори: 
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    Темите се определят от адвокатските съвети съобразно 
желанията на адвокатите от съответната колегия. 
    Адвокатските съвети могат да изберат тема и лектор от 
примерния списък или да посочат друга тема или предпочитан от 
тях друг лектор, невключен в списъка. 
   1.3. Разходи за обучение: 

•  Разходите за пътни, дневни и хонорар на лекторите – 
поемат се от ЦОА; 

•  Разходите за наем на зала, кафе-паузи и нощувка на 
лекторите – поемат се от адвокатската колегия. За 
семинари в София в помещения на ЦОА адвокатските 
колегии не заплащат наем. 

  Забележка: 1). Съвместни обучения на две или повече 
колегии. Адвокатските колегии могат да правят искане за общо 
обучение на адвокати от две или повече колегии, като в този случай 
разходите, които за сметка на колегиите, се разпределят 
пропорционално на участниците от колегиите. 2). Участие на 
адвокати от една колегия в обучение, организирано от друга 
колегия. Адвокати от една колегия могат да участват в обучение, 
организирани от друга колегия, като условията за участие се 
определят от колегията, която организира/инициира обучението, 
без адвокатите да дължат такса за възнаграждението на 
лекторите, включително пътни и дневни, което е изцяло за сметка 
на бюджета на ЦОА. 
 
 2. Обучения по инициатива на ЦОА: 
  2.1. Продължителност: 
    - полудневни обучения – до 5 учебни часа; 
   - целодневни обучения – до 8 учебни часа; 
 2.2. Теми и лектори. 
  Темите се определят от ЦОА по следните критерии: 

• Пълнота – да бъдат обхванати всички основни клонове и 
отрасли на правото; 
• Актуалност – темите да бъдат съобразени с новостите в 
законодателството, с новоприети или предстоящи 
тълкувателни решения на върховните съдилища и актуална 
съдебна практика, както и с актуалната съдебна практика; 
• Предпочитания на адвокатите – темите да бъдат 
съобразени с интереса на адвокатите, заявен в анкетните 
карти при провеждане на обученията, както и с 
предпочитанията на адвокатските колегии, които са 
поискали обучението; 

  Лекторите се определят от ЦОА по следните критерии: 
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• Специализация – взема се предвид професионалния опит 
по съответната материя; 
• Презентационни умения – отчита се възможността за 
представяне на материята по ясен и разбираем начин; 
• Предпочитания на адвокатите – съобразява се интереса и 
желанието на адвокатите да участват в обучение по 
определени теми и с определени лектори. 
2.3. Разходи. Всички разходи се поемат изцяло от ЦОА 
„Кръстю Цончев”. 

 
3. ОНЛАЙН И ХИБРИДНИ ОБУЧЕНИЯ: 

 3.1. С оглед развитието на съвременните технологии за 
комуникация, както и предпочитанията на адвокатите за отдалечен 
достъп и онлайн участие в организираните обучения, през 2023 г. ще 
продължат да се предлагат и провеждат обученията едновременно 
присъствено и чрез излъчване на живо през платформата Zoom. По 
изключение, ако обучителят изрично е дал своето съгласие и ако 
темата е от значителен обществен интерес, онлайн обученията могат 
да бъдат излъчвани и свободно на Фейсбук страницата на ЦОА, без 
ограничение в достъпа.  
  3.2. Продължителност на уебинарите и хибридните обучения – 
до 4 учебни часа.    

3.3. Теми и лектори: 
  Темите се определят от ЦОА по следните критерии: 

• Пълнота – да бъдат обхванати всички основни клонове и 
отрасли на правото; 
• Актуалност – темите да бъдат съобразени с новостите в 
законодателството, с новоприети или предстоящи 
тълкувателни решения на върховните съдилища и актуална 
съдебна практика, както и с актуалната съдебна практика; 
• Предпочитания на адвокатите – темите да бъдат 
съобразени с интереса на адвокатите, заявен в анкетните 
карти при провеждане на обученията, както и с 
предпочитанията на адвокатските колегии, които са 
поискали обучението; 

  Лекторите се определят от ЦОА по следните критерии: 
• Специализация – взема се предвид професионалния опит 
по съответната материя; 
• Презентационни умения – отчита се възможността за 
представяне на материята по ясен и разбираем начин; 
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• Предпочитания на адвокатите – съобразява се интереса и 
желанието на адвокатите да участват в обучение по 
определени теми и с определени лектори. 

  3.4. Разходи: 
  Всички разходи се поемат изцяло от ЦОА. 
 
 ІV. ОБУЧЕНИЯ ЗА НОВОПРИЕТИ АДВОКАТИ 
 
 1. Въвеждащо обучение за адвокати по региони: 
  1.1. В рамките на всяка календарна година се организират от 
ЦОА поне 2 въвеждащи обучения за адвокати, вписани в рамките на 
текущата или предходната календарна година. 
  Обученията се провеждат по апелативни райони в седалището 
на следните адвокатски колегии: гр. София, гр. Велико Търново, гр. 
Варна, гр. Бургас, гр. Пловдив, или онлайн/в хибридна форма. 

1.2. Продължителност на обучението: минимум 2 дни по 8 
учебни часа. 

1.3. Теми: Основи на адвокатската защита в гражданския, 
наказателния и административния процес. Въпроси на адвокатската 
етика. Поведение в съдебна зала. 

1.4. Лектори: Определени от ЦОА адвокати с практически 
опит и авторитет. 

1.5. Разходи: ЦОА поема разходите за пътни, дневни, хонорар 
на лекторите, нощувка на лекторите, наем на зала (освен ако не се 
ползва зала на съответната колегия) и кафе-паузи, включително 
материали за обучението.  

Участниците в обученията поемат личните си разходи за 
пътуване и престой. 

2. Обучения за новоприети адвокати по колегии: 
Провеждат се по правилата на обучения по искане на 

съответната адвокатска колегия (т. III.1.), като единствената разлика 
е, че лекторите се определят съвместно от ЦОА и адвокатския съвет, 
но могат да бъдат само адвокати.  
 3. Специализирано обучение за новоприети адвокати -  
поведение на адвоката в съдебната зала:  
  В рамките на всяка календарна година се организират поне 2 
специализирани обучения за новоприети адвокати по процесуално 
поведение на адвоката при участието им в открито съдебно 
заседание и при оформяне на процесуалните им изявления към съда.
 Място на провеждане: гр. София, ул. „Калоян” № 8, ет. 4 или в 
зала за провеждане на открити съдебни заседания в съдебна сграда в 
гр. София (по споразумение със съответния съд). 
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  Теми: Симулация на съдебно заседание от гражданския 
процес, наказателния процес и административния процес по 
предварително зададени теми/казуси и процесуални роли. 
 Продължителност – до 5 учебни часа.   
  Лектори: Определени от ЦОА  адвокати, съдии и прокурори с 
богат практически опит. 
 Разходи: Поемат се от ЦОА. Участниците в обученията 
поемат личните си разходи за пътуване и престой. 

 
 V. ОБУЧЕНИЯ ЗА КАНДИДАТИ ЗА АДВОКАТИ И 
МЛАДШИ АДВОКАТИ 
   
 Два пъти годишно, непосредствено преди провеждане на 
изпитите от пролетната и есенната изпитни сесии по Наредба № 2, 
ЦОА организира обучение за кандидати за адвокати и младши 
адвокати. 
 
  1. Продължителност: 45 учебни часа, разпределени на 5 
учебни дни по 8 учебни часа. 
 2. Теми и лектори. 
  Темите се определят – съобразяват се с въпросите от 
актуалния тематичен конспект за изпита, утвърден от Висшия 
адвокатски съвет (чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2). 
  Лектори – определят се от ЦОА „Кръстю Цончев“ съобразно 
темите от конспекта. 
 1.3. Разходи за обучение.  
  Всички разходи за обучение се поемат от участниците в 
обучението, които заплащат определена от УС на ЦОА такса за 
участие в обучението. 
 
 

VІ. МОДУЛНИ ОБУЧЕНИЯ В ОТДЕЛНИ ОБЛАСТИ НА 
ПРАВОТО 

 
  Организиране на курсове по отделни правен отрасъл /вещно 
право, облигационно право, търговско право, защита на личните 
данни и пр./. 
  1. Теми:  
  През 2023 г. ще бъде проведен курс по: 
   - облигационно право;  
  - семейно и наследствено право; 
   - доказването в гражданския и наказателния процес; 
  - възобновяване на наказателни дела.  
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  2. Продължителност на обученията: до 40 часа,  
разпределени на модули от два пълни дни или модули от ден и 
половина.  

3. Лектори: адвокати, съдии, университетски преподаватели. 
4. Разходи: За сметка на ЦОА „Кръстю Цончев” са разходите 

за пътни, дневни и хонорар на лекторите, а когато курсът се 
провежда извън София разходите за  наем на зала, кафе-паузи и 
нощувка на лекторите са за сметка на съответната колегия. 

Личните разходи на участниците за път, нощувки и дневни са 
за тяхна сметка. 

 
 VІI. ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 
СПЕЦИФИЧНИ УМЕНИЯ 
 1. Обучение за придобиване на правоспособност като 
медиатор. 

Продължителност: 60 часа 
Теми: Съобразно законовата уредба. 

  Лектори: Определят се съвместно от ЦОА  и адвокатските 
съвети, съобразно вписаните в списъка към Министерство на 
правосъдието обучители. 

Разходи: поемат се от участниците в обучението чрез 
заплащане на определена такса за участие в обучението. Ако 
разноските за обучение надвишават приходите от такси – разликата 
се поема съвместно от ЦОА съответната адвокатска колегия по 
споразумение.  
 

2. Курс за длъжностни лица по защита на данните. 
Продължителност: 16 часа 
Теми: Съобразно спецификите на защитата на личните данни 

и приложимата законова уредба. 
  Лектори: Определят се съвместно от ЦОА и адвокатските 
съвети. 

Разходи: поемат се от участниците в обучението чрез 
заплащане на определена такса за участие в обучението. Ако 
разноските за обучение надвишават приходите от такси – разликата 
се поема съвместно от ЦОА и съответната адвокатска колегия по 
споразумение.  

 
 

 VIII. ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ (нови лектори).  
 
  1. Периодичност: Провежда се поне веднъж годишно, в 
рамките на три модула, всеки с продължителност от 4 до 8 часа. 
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  2. Място на провеждане – в залата на ЦОА в гр. София; 
  3. Участници: Адвокати, които желаят да придобият умения 
като обучители. 
  4. Теми 
   - Презентационни умения и особености на публичната 
реч 
    - Основи на интерактивния модел на обучение 
    - Публични презентации на участниците в два етапа: 
    * Презентация по общо за всички участници 
задание;  
    * Презентация по избрана от участника правна 
тема;  

5. Разходи: Поемат се от ЦОА „Кръстю Цончев”, с 
изключение на личните разходи на участниците за път, 
нощувки и дневни. 

 
 

  IХ. МЕЖДУНАРОДНИ ОБУЧЕНИЯ 
 
  В съответствие с плана за обучение могат да се провеждат и 
международни семинари. 

1. На територията на страната: 
Продължителност: 4 – 8 часа. 
Теми: Определят се от ЦОА съобразно плана за обучение. 
Лектори: Чуждестранни и български адвокати или други 

специалисти, определени от ЦОА. 
Участници: български и чуждестранни адвокати. 
Разходи: Поемат се от ЦОА, с изключение на разходите на 

участниците за път, нощувки и дневни.  
 
2. Извън страната: 
Продължителност: до 2 дни (16 часа). 
Теми: Определят се от ЦОА и съответната друга организация, 
с която ЦОА си партнира. 
Лектори: Чуждестранни и български адвокати или други 

специалисти, определени от ЦОА и организацията, с която ЦОА си 
партнира. 

Участници: български адвокати. 
Разходи: За организация, преводачи и организатор разходите 

се поемат от ЦОА „Кръстю Цончев”. Всички разходи на 
участниците в семинара се поемат изцяло от тях.  

 



 

 9 

3. Онлайн курсове по програма HELP на Съвета на 
Европа: 

Продължителност: в зависимост от темата на курса (около 1-3 
месеца). 

Теми: Определят се от ЦОА съвместно с програма HELP. 
Лектори: Чуждестранни и български преподаватели, одобрени 

и включени в списъка на лекторите по програма HELP. 
Участници: български адвокати. 
Разходи: Всички разходи се поемат от програма HELP (при 

присъствено или онлайн обучение).  
 
4. Съвместни обучения и мероприятия със CCBE, 

Европейската съдебна мрежа, Европейската фондация на 
адвокатите и с други чуждестранни адвокатски колегии и 
организации: 

Продължителност: в зависимост от темата на курса. 
Теми: Определят се съвместно от ЦОА и съответната 

чуждестранна адвокатска колегия или организация. 
Лектори: Чуждестранни и български преподаватели. 
Участници: български адвокати. 
Разходи: Разходите се покриват от съответния проект или са за 

сметка на участниците (в зависимост от естеството на курса).  
 
X. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ПО 

ПРАВО С ЦЕЛ ПОЗНАВАНЕ СЪЩНОСТТА НА 
АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 
КАРИЕРНОТО ИМ РАЗВИТИЕ В АДВОКАТУРАТА 

Поне един път годишно, ЦОА организира срещи-дискусии със 
студенти с цел насърчаване на кариерното им развитие като 
адвокати. 

Продължителност: В зависимост от темата и формата на 
мероприятието (около 4-8 академични часа). 

Форми на обучение: Семинар, кръгла маса, дискусионен клуб, 
менторска програма, практически стаж. 

Теми: Определят се от ЦОА съвместно със студентите по 
право и техните организации. 

Лектори: Адвокати и университетски преподаватели, 
определени от ЦОА и студентите. 

Разходи: Обучението е безплатно за всички участващи 
студенти. Разходите за лекторите се поемат от ЦОА. 
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XI. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИЗДАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ 
 

1. Извършване на системен мониторинг на решенията на 
Европейския съд по правата на човека по български и 
други значими дела, както и на решенията на Съда на 
Европейския съюз, касаещи дейността на българските 
адвокати – извършва се на тримесечие; 

2. Подготовка на учебно помагало за кандидати, както и 
нововписани и младши адвокати по въпросите от 
тематичния конспект за адвокатския изпит; 

3. Подготовка на учебно помагало, касаещо правния режим 
на електронните документи и електронното правосъдие; 

4. Подготовка на учебно помагало, касаещо съдебната 
практика по въпросите на съдебните разноски с автор: доц. 
д-р Стоян Ставру; 

5. Издаване на книгата на доц. дин Евгени Йочев 
„Адвокатите министър-председатели на България (1879-
1944 г.). 


