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до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На заседание на Висшия адвокатски съвет с Решение №145 от 
23.06.2017 г. бяха приети Правила за дейността на Висшия адвокатски съвет 
за финансово подпомагане на адвокати, предложени в доклада на работната 
група вх.№1466/16.06.2017 г.

Съгласно Чл. 10. от Правилника:
Право да получат финансови помощи-дарения имат адвокатите, за 

които са налице следните кумулативни условия:
1. Заплатили са членския си внос към съответната адвокатска колегия и 

Висшия адвокатски съвет до месеца, предхождащ  месеца на входиране на 
искането;

2. Имат адвокатски стаж повече от 5 години;
3. Представили са необходимите документи, удостоверяващи наличието 

на предпоставките по чл. 9 от настоящите правила;
4. Преди датата на отправяне на искането за подпомагане, нуждаещият 

се да е получил финансово подпомагане от адвокатската колегия, чийто член

5. Не са получавали финансови помощи-дарения от Висшия адвокатски 
съвет за период три години назад от датата на постъпване на искането;

6. Не е дисциплинарно наказан и/или не изтърпява наложено 
дисциплинарно наказание;

е;
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7.3а лицата, адресати на помощта по чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, попълнена 
декларация (Приложение № 1) за:

- получени доходи през годината, предхождаща годината на 
отправяне на искането;

- за семейно положение и издържа ли лица под 18-годишна
възраст;

- за доходи на семейството;
- за имуществено състояние;
- за здравословно състояние;

8.Писмено становище на Председателя на адвокатската колегия, член 
на която е адресата на подпомагане по чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4.

М О Л Я, да уведомявате колегите, желаещи да получат социална 
помощ за комулативните изисквания по чл.10 от Правилника за финансово 
подпомагане на адвокати, с оглед окомплектоване на преписките, бързото им 
разглеждане и решаване от Висшия адвокатски съвет.


