СРАВНИТЕЛНО-ПРАВЕН АНАЛИЗ
НА ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА УПРАЖНЯВАЩИТЕ СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ АРХИТЕКТИ, АДВОКАТИ, НОТАРИУСИ И ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Възложител: Камарата на архитектите в България
Тема: Законодателно проучване и сравнителен анализ между ЗКAИИП и
Закон за адвокатурата, Закон за нотариусите и нотариалната дейност, Закон за
частните съдебни изпълнители, с цел изготвяне на концепция за промени в ЗКАИИП
в областта на правното регулиране на професията “Архитект“.
1. Съдържание и структура на анализа:
Целта на изследването е проучването и анализирането на три закона, които
да бъдат съпоставени с регламентацията, дадена в Закона за камарите на
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), като се
отчитат аналитично разликите в законодателния подход при уреждане на сходни
обществени структури.
С оглед на критериите, възприети в изследването, сравнително-правният
анализ съдържа три части. В първата част на изследването е очертана накратко
правната рамка по ЗКАИИП. Във втората част на изследването е представен
сравнително-правен анализ на законодателството с предмет изброените по-горе
нормативни актове при съпоставката им със ЗКАИИП, като с цел онагледяване на
съответните текстове същите се представят в табличен вид в частта относно
правните норми, по които е налице установено различие и/или сходство и пр. В част
втора са посочени общите положения, придобиване на правоспособност, органи на
управление, дисциплинарно производство със съответстващите норми относно
дисциплинарните нарушения и наказания и др. В третата част на изследването са
разгледани изводи и препоръки относно промени в ЗКАИИП и /или приемането на
нов закон, регламентиращ упражняването на професията „архитект”.
2.

Част първа – правна рамка по Закона за Камарите на

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Условията и реда да придобиване, признаване и изгубване на проектантска
правоспособност за упражняване на професията „архитект”, както и устройството и
организацията на дейността на професионалната организация на архитектите, са
регламентирани в Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното

проектиране

/ЗКАИИП/.

Професията

„архитект”

съгласно

действащото законодателство е регулирана професия, като в различни нормативни
актове се съдържат дефиниции на понятието „регулирана професия” – така
например параграф 4в от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето
образование, параграф 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за
професионалното образование и обучение, параграф 1, т. 1 от Допълнителните
разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации и др. С оглед
предмета на анализа, становището няма да коментира посочените по-горе закони,
като единствено ще посочи легалната дефиниция на понятието „регулирана
професия”, съдържащо се в параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на
Закона за признаване на професионални квалификации. По смисъла на посочената
правна норма "регулирана професия" е професионална дейност или съвкупност от
професионални дейности, включена в Списъка на регулираните професии в
Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено
значение за живота и здравето на хората и достъпът до която е подчинен на
законови,

подзаконови

притежаването

на

или

административни

специфична

професионална

разпоредби

относно:

квалификация,

или

а)
б)

правоспособност, или в) членство в професионална организация, работеща за
поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за
осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата.
Професията „архитект“ е включена на ред 78 в Списъка на регулираните професии в
Република България (Приложение №1 към т.1 от РМС № 619/2009, обн., ДВ, бр. 61 от
2009 г.). В същия документ Камарата на архитектите е определена като орган,
компетентен да взема решения по даване/признаване на право за упражняване на
професията.
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В ЗКАИИП е посочено, че Камарата на архитектите е професионална
организация на архитектите, на ландшафтните архитекти и на урбанистите,
придобили

проектантска

правоспособност

в

устройственото

планиране

и

инвестиционното проектиране, както и, че същата осъществява дейността си на
територията на страната посредством регионални колегии. Със закона са
определени целите, функциите и задачите на камарата, като е предвидено, че за
изпълнение на своите функции камарата поддържа лимитативно изброени в с. з.
регистри. Законът съдържа регламентация относно видовете проектантска
правоспособност, проектантския стаж и членството в Камарата на архитектите. Като
структурен закон, в ЗКАИИП са посочени органите и управлението на камарата, като
е предвидено, че органите са такива на национално ниво - общо събрание,
управителен съвет, контролен съвет и комисия по дисциплинарно производство и
такива, създавани на територията на една или повече съседни области – регионални
колегии. По отношение на регионалните колегии законът препраща към
детайлизиране на тяхната уредба в устава на камарата. ЗКАИИП определя
приходоизточниците по бюджета на камарата, както и принципите за формиране на
възнагражденията на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите при
предоставянето на проектантски услуги. В закона са формулирани дисциплинарните
нарушения на лицата, вписани във водените от камарата регистри, видовете
наказания и процедурата във връзка с ангажиране на дисциплинарната
отговорност. Допълнителните разпоредби по закона съдържат легални дефиниции
на съдържащи се в ЗКАИИП правни понятия.
Прави впечатление, че ЗКАИИП е твърде фрагментарен, същият не дава
детайлна регламентация на широк кръг обществени отношения, като в по-голямата
си част съдържащите се в него правни норми препращат към уреждане на тези
отношения в устава на камарата. Важно е да се отбележи, че по този начин се създава
механизъм за т. нар. „доразписване” на закона, доколкото в същия липсва
необходимата правна основа. Съдържащите се по важни аспекти множество
препратки в закона към устава на камарата е в противоречие на правовия принцип
първичната уредба за определени обществени отношения да се съдържа изцяло в
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закона, предвид на това, че води до създаване на правна несигурност и възможност
за различно правно тълкуване.
В този смисъл, съответно следва да се преценяват и нормите на ЗКАИИП при
анализа им във връзка с разпоредбите на Закона за адвокатурата, Закона за
нотариусите и нотариалната дейност и Закона за частните съдебни изпълнители.
3. Част втора - сравнително-правен анализ на Закона за Камарите на
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране със Закона за
адвокатурата, Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за
частните съдебни изпълнители
Както се посочи в резюмето на съдържанието, изложението по част втора
онагледява в табличен вид сравняваните от законите текстове, по които е направен
съответния коментар /анализ/.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗКАИИП
Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за придобиване, признаване и изгубване
на проектантска правоспособност за упражняване на професиите "архитект" и
"инженер" в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и
устройството и организацията на дейността на професионалните им
организации.
Чл. 3. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране са юридически лица.
Закон за адвокатурата
Чл. 1. Този закон урежда
придобиването
и
загубването
на
адвокатски
права,
упражняването
и
организацията
на
адвокатската професия,
както и учредяването и
прекратяването
на
адвокатски сдружения.
Чл. 78. (2) Адвокатската

ЗЧСИ
Чл. 1. Този закон урежда
организацията
и
правното положение на
частните
съдебни
изпълнители.

ЗННД
Чл. 1. Този закон урежда
правния
статут
на
нотариуса
и
на
Нотариалната
камара,
организацията
на
нотариалната дейност и
Чл. 3. (1) Създава се нотариалните такси.
Камара на частните Чл. 4. (1) Създава се
съдебни
изпълнители Нотариална камара. ...
като юридическо лице със
Чл. 4. (2) Нотариалната
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колегия е юридическо лице седалище в София.
и се състои от вписаните
в регистрите й адвокати
и
адвокати
от
Европейския съюз.

камара е юридическо лице
със седалище в София.

Камарата на архитектите в България (КАБ) е признатата по силата на закона
(ЗКАИИП) професионална организация на архитектите, ландшафтните архитекти и
на урбанистите, придобили проектантска правоспособност в устройственото
планиране и инвестиционното проектиране, като по силата на закона е определена
като продължител на дейността и традициите на инженерно-архитектурната
камара, създадена с отменената Наредба-закон за инженерно-архитектната камара и
за академичната организация на инженерите и архитектите в България от 1937 г.
Съществуването на КАБ в днешен вид е резултат от сложни правни трансформации
след създаването й по нормативен път през 1937 г., преминаването й в последствие
под режима на сдружение на лица, упражняващи професията „архитект” като
юридическо лице с нестопанска цел, за да се стигне до провеждане на национално
учредително събрание за приемане на устава и органите на сега съществуващата
камара. Правният статут на камарата, уреждан от различни законодателни актове, е
довел до нейното функциониране през различни правни режими, които са намерили
своето отражение и върху законодателната уредба на дейността й. За разлика от
Камарата на архитектите, Камарата на частните съдебни изпълнители и
Нотариалната камара са новосъздадени по силата на законите организации.
Подходът на създаване и регулиране на дейността на една организация със
закон се прилага в случаите, когато създадената организационна структура заема
важно място в живота и правоотношенията в обществото - било защото държавата е
превъзложила свои функции на тази организация (такъв е случая с нотариусите и
частните съдебни изпълнители) или защото охранява

важни обществени

отношения, свързани с дейността, която участниците в нея извършват.
В тези случаи законодателната прецизност изисква регламентиране на
всички трайни обществени отношения, които биха възникнали при упражняване на
дейността на организацията и на нейните членове. Законът се превръща в основен
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източник, в който се уреждат правата и задълженията. Ето защо, повечето норми в
тези закони имат императивен (задължителен) характер и отклонението от тях е
недопустимо. Това е една от основните разлики с юридическите лица, които
възникват по волята и съгласието на няколко лица за обединение на средства и
усилия за постигането на техните основни цели. При тях, за да се формира ЮЛ, е
необходимо изработването на правила (Устав), които лицата се задължават да
спазват.
При анализ на целите на съпоставяните закони ясно се откроява
обстоятелството, че в ЗКАИИП основната уредба е в две направления: първото придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност /ПП/ и
второто - устройство и организация на професионалната организация – КАБ. Тази
правна уредба дава основание ЗКАИИП да бъде определен предимно като
структурен закон на организацията, доколкото в него не се съдържат правила и
норми за правата и задълженията на архитекта при упражняване на правно
регулираната професия, за осъществяването на която законът изисква наличието на
определени предпоставки.
В този смисъл, установява се съществена разлика при съпоставката на
ЗКАИИП с другите закони, които създават нормативната регламентация във връзка
с упражняване на правата и при изпълнение на задълженията от лицата,
упражняващи професията адвокат, частен съдебен изпълнител или нотариус. За
правата и задълженията на адвоката, частния съдебен изпълнител и на нотариуса в
съответните закони са посветени отделни глави или раздели, за разлика от
действащия ЗКАИИП.
В Закона за адвокатурата е уредено придобиването и загубването на
адвокатски права, упражняването и организацията на адвокатската професия, както
и учредяването и прекратяването на адвокатски сдружения. За разлика от Закона за
адвокатурата, в който се съдържат правни норми относно упражняване на
адвокатската професия, правата на адвоката, неговите задължения и пр., в ЗКАИИП
липсва правна регламентация за упражняването на професията архитект.
Разпоредби относно упражняването, правата и задълженията на частните съдебни
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изпълнители и на нотариусите се съдържат и в ЗЧСИ и в ЗННД. В ЗКАИИП, като
организационно - структурен закон, както изложихме по-горе, липсват нормативни
изисквания за упражняване на дейността, в т. ч. основания за несъвместимост, права
и задължения и пр.
За целите на изследването, при отчитане на спецификите на всяка една от
дейностите, регламентирани в законите, предмет на анализа, се налага извода, че в
организационно-структурен

аспект

е

налице

най-съществена

прилика

при

упражняване на дейността на архитекта и дейността на адвоката. И това не е
случайно, тъй като ЗЧСИ и ЗННД регламентират дейност, която по принцип се
осъществява от държавата, но по силата на закон държавата е възложила тази своя
дейност на определена категория правни субекти – в случая на нотариусите и на
частните съдебни изпълнители. Независимо от това, обаче, макар и при възлагане
на дейността, от законодателя е възприет подход на регламентиране на основните
права и задължения на тези субекти.
На правата и задълженията на адвоката в Закона за адвокатурата са
посветени отделни глави, в които са регламентирани основните права и задължения
при упражняване на дейността.
Права и задължения на адвоката: на адвоката му се дължи уважение и
съдействие като на съдия; адвокатските книжа, досиета, електронни документи,
компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не
подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване; има право на
възнаграждение за своя труд, като размерът на възнаграждението се определя в
договор и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия
адвокатски съвет размер за съответния вид работа; да упражнява съвестно своята
професия и чрез своето поведение при нейното упражняване и извън нея да бъде
достоен за необходимите за професията доверие и уважение; да осведоми своя
клиент за неговите права и задължения; да бъде безкористен и независим при
изпълнение на професионалните си задължения. Той е длъжен да не допуска
въздействие и влияние при осъществяване на дейността си както от неговите лични
интереси, така и от трети лица и техните интереси; не може да представлява или
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защитава едновременно и двете страни по делото, както и да приема едно и също
дело от едната и от другата страна последователно, е длъжен да пази тайната на
своя клиент без ограничение във времето, е длъжен да се застрахова и т.н.
Текстове за правата и задълженията на частните съдебни изпълнители се
съдържат в ЗЧСИ.
Права и задължения на ЧСИ: Частният съдебен изпълнител е независим и при
изпълнение на своите функции се подчинява само на закона; Частният съдебен
изпълнител има право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно
за целите на изпълнението. Частният съдебен изпълнител не може да откаже
извършването на изпълнителни действия, освен в случаите на чл. 22 от
Гражданския процесуален кодекс; Частният съдебен изпълнител е длъжен да пази
професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с
работата, и не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване. Частният
съдебен изпълнител се застрахова за времето на своята дейност за вредите, които
могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения;
Частният съдебен изпълнител прави задължителни вноски в полза на камарата при
условията и по реда, установени в устава на камарата и съгласно решенията на
общото събрание и води счетоводство и т.н.
В аналогичен аспект с правата и задълженията на ЧСИ са правата и
задълженията на нотариусите, уредени в Закона за нотариусите и нотариалната
дейност.
Предвид констатираната липса на регламентация в ЗКАИИП следва извода, че
посоченото обстоятелство налага дейността, устройството, правата и задълженията
да бъдат установени с най-висока степен на защита, с цел гарантиране на правния
стабилитет на тази регулация, доколкото закона предполага трайност, стабилност и
константност на съдържанието. Уреждането на тези норми в актове, приемани от
самата организация, застрашава правната сигурност в определена категория
обществени отношения, като създава възможност за чести конюнктурни промени.
ЗКАИИП се ограничава единствено до това да посочи видовете проектантска
правоспособност и начина за нейното придобиване. Посочва също така и
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необходимостта от регистрация на лицата, получили дипломи от акредитирано
висше училище с професионална квалификация „архитект”, „ландшафтен архитект”
и „урбанист”, в съответната камара, с оглед предоставянето на услуги от тези лица.
Принципите, на които дейността се подчинява, правата и задълженията на
архитектите и на останалите правни субекти, наличието на обстоятелства, при
които едно лице не може да осъществява дейност като проектант, случаи на
временното преустановяване на дейността, основания за несъвместимост и т.н., са
въпроси, които или не са намерили отговор в закона или уредбата им е твърде
фрагментарна.
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ЗКАИИП
Чл. 7. (2) Лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с
професионална квалификация "ландшафтен архитект", "урбанист" или "инженер"
с образователно-квалификационна степен "бакалавър", които имат не по-малко
от 4 години стаж по специалността, могат да придобият ограничена
проектантска правоспособност и да предоставят проектантски услуги в
областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране за
изработване на проекти на съответните части от проектната документация,
след вписването им в регистъра на проектантите с ограничена проектантска
правоспособност в съответната камара.
(5) Проектантите с ограничена проектантска правоспособност могат да
придобият пълна проектантска правоспособност, ако имат стаж по
специалността:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) две години като служители по трудов договор с
проектант с пълна проектантска правоспособност, или
2. четири години като проектанти на свободна практика или като служители по
служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов
договор на длъжност, за която се изисква съответното образование.
Закон за адвокатурата
Чл. 4. Всеки дееспособен
български гражданин или
гражданин
на
Европейския
съюз,
на
държава - страна по
Споразумението
за
Европейското
икономическо
пространство, или на
Конфедерация Швейцария

ЗЧСИ
Чл. 5. (1) Правоспособност
на
частен
съдебен
изпълнител
може
да
придобие
дееспособно
физическо лице, което е
български гражданин и
отговаря на следните
изисквания:
1. има висше юридическо
образование;

ЗННД
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95
от
2012
г.)
Правоспособност
на
нотариус
може
да
придобие
дееспособно
физическо
лице
на
възраст до 60 години,
което
е
български
гражданин, гражданин на
държава - членка на
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може да стане адвокат,
ако отговаря на следните
условия:
1. да има завършено висше
юридическо образование;
2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012
г.) да има придобита
юридическа
правоспособност по реда
на глава четиринадесета
от Закона за съдебната
власт – (забележка: това
е държавен практикотеоретичен изпит);
3. да има най-малко две
години юридически стаж;
4.
да
е
положил
предвидения в този закон
изпит, освен в случаите
на чл. 6, ал. 3;
5.
да
притежава
необходимите нравствени
и
професионални
качества за упражняване
на
адвокатската
професия.

2. придобило е юридическа
правоспособност
по
Закона
за
съдебната
власт;
3.
има
тригодишен
юридически стаж;
4. не е осъждано на
лишаване от свобода за
умишлено престъпление
от
общ
характер,
независимо
че
е
реабилитирано;
5. не е лишено от
правоспособност
на
частен
съдебен
изпълнител;
6. не е лишено от правото
да упражнява адвокатска
професия или търговска
дейност;
7. не е в производство по
несъстоятелност, не е
невъзстановен в правата
си длъжник, обявен в
несъстоятелност, и не е
осъждано за банкрут;
8. издържало е конкурса за
частен
съдебен
изпълнител.

Европейския
съюз,
на
държава - страна по
Споразумението
за
Европейското
икономическо
пространство, или на
Конфедерация Швейцария
и отговаря на следните
изисквания:
1. има висше юридическо
образование;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003
г.) придобило е юридическа
правоспособност
по
Закона
за
съдебната
власт;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003
г.) има тригодишен стаж;
4. не е осъждано на
лишаване от свобода за
умишлено престъпление,
независимо
че
е
реабилитирано;
5. не е лишено от
правоспособност
на
нотариус;
6. не е лишено от правото
да упражнява адвокатска
професия или търговска
дейност;
7. не е в производство по
несъстоятелност, не е
невъзстановен в правата
си несъстоятелен или не е
осъждано за банкрут;
8. вписано е в регистъра
по чл. 5.
Чл. 10. (2) (Изм. и доп. - ДВ,
бр. 18 от 2003 г.)
Вакантните места за
нотариуси се заемат въз
основа
на
конкурс,
насрочен със заповед на
министъра
на
правосъдието. Съветът
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на нотариусите заявява
мнението си в 14-дневен
срок. Министърът на
правосъдието може да
насрочи конкурс и по
предложение на Съвета
на нотариусите.
Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18
от 2003 г.) Когато
нотариусът
отсъства
или не е в състояние да
изпълнява функциите си,
той
може
да
бъде
заместван от помощникнотариус, който има
стажа по чл. 8, ал. 1, т. 3 и
е положил изпит. В този
случай
помощникнотариусът
самостоятелно извършва
всички
действия
от
компетентността
на
нотариуса, като прибавя
към
подписа
си
и
допълнението
"по
заместване".
Видно от законовата регламентация, дадена в ЗКАИИП, за да бъде придобита
проектантска правоспособност, е необходимо да са налице две предпоставки:
получена диплома от акредитирано висше училище със съответната професионална
квалификация и съответен стаж по специалността. В този смисъл, всяко лице, което
отговаря на изискванията за формална редовност на документите, посочени в
закона,

при

удостоверяване

на

посочените

обстоятелства,

би

получило

удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Задължително условие при упражняване на дейност като адвокат, нотариус и
частен съдебен изпълнител, е освен наличието на получена диплома и необходимия
стаж, лицето да е придобило и юридическа правоспособност. Съгласно Закона за
съдебната власт юридическата правоспособност се придобива след проведен
законоустановен стаж и полагане на изпит. Наред с това, в законите, предмет на
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правна съпоставка, са посочени и допълнителни критерии във връзка с
упражняване на дейността. В този смисъл, ако за едно лице формално посочените
по-горе критерии са изпълнени, но същото желае да упражнява адвокатска
професия, при наличието на по-малко от 5 години юридически стаж, задължително
полага предвидения в Закона за адвокатурата изпит. Аналогично е правното
положение на частните съдебни изпълнители и на нотариусите, но доколкото както
изложихме това е делегирана от държавата дейност, назначаването на последните
се извършва след проведен от министъра на правосъдието конкурс. Разпоредбите в
ЗА, ЗЧСИ и ЗННД в частта относно условията и предпоставките за упражняване на
професията целят предварително осъществяване на теоретично-практическа
проверка, за разлика от ЗКАИИП, в който такава проверка липсва.
В допълнение следва да се посочи, че за разлика от ЗКАИИП, в ЗА и ЗЧСИ е
въведено и задължение на лицата, които упражняват дейност като адвокат или
частен съдебен изпълнител, да поддържат и повишават своята квалификация.
ЗКАИИП не дефинира лицата, които са членове на КАБ, като се има предвид и
нормата на чл. 45а, ал. 2 от Устава на КАБ.

ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАМАРАТА
ЗКАИИП
Глава четвърта
Раздел I.
Национални органи
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Органите на Камарата на архитектите и
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на национално
равнище са общо събрание, управителен съвет, контролен съвет и комисия по
дисциплинарно производство.
Раздел II.
Регионални колегии (Загл. изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Регионалните колегии на Камарата на
архитектите и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се
създават на територията на една или повече съседни области при условия и по
ред, определени в устава на съответната камара. В регионалните колегии
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членуват проектанти, които са регистрирали проектантски бюра или
осъществяват дейността си на съответната територия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) В устава на съответната камара се определя
минимален и максимален брой членове, необходими за създаване на регионална
колегия на територията на една област. Когато броят на членовете е под
минималния, регионалната колегия се създава на територията на две или повече
съседни области. Когато броят на членовете е над максималния, на територията
на една област могат да се създават повече от една регионални колегии.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Регионалните
колегии на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране не са юридически лица.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Структурата,
мандатът, функциите, правомощията и бюджетът на регионалните колегии се
уреждат в устава на съответната камара.
Закон за адвокатурата
Висши
органи
на
адвокатурата
- ОС на адвокатите от
страната;
- Висш адвокатски съвет;
- Председател на Висшия
адвокатски съвет
- Висш контролен съвет
- Висш дисциплинарен съд

ЗЧСИ
Чл. 3. (1) Създава се
Камара на частните
съдебни
изпълнители
като юридическо лице със
седалище в София.
...................................................
(3) Органи на камарата са
общото
събрание,
Съветът на камарата,
контролният съвет и
Чл.117. Висшият
дисциплинарната
адвокатски
съвет
е комисия.
юридическо
лице
със Няма
регионални
седалище град София.
структури.

ЗННД
Професионалната
организация
на
нотариусите
е
Нотариалната камара.
Чл. 52. (1) Органи на
Нотариалната камара са
общото
събрание,
Съветът на нотариусите,
контролният съвет и
дисциплинарната
комисия.
Няма
регионални
структури.

Чл. 78. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53
от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97
от 2012 г.) Адвокатите
членуват в адвокатска
колегия....
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от
2010 г., доп. - ДВ, бр. 97 от
2012 г.) Адвокатската
колегия е юридическо лице
и се състои от вписаните
в регистрите й адвокати
и
адвокати
от
Европейския съюз.
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Чл.
79. Органи
на
адвокатска колегия са:
общо
събрание,
адвокатски
съвет,
контролен
съвет,
дисциплинарен
съд
и
председател
на
адвокатската колегия.

Всички от изброените организации притежават почти еднаква сходна
структура на управление и контрол. Разлики се наблюдават единствено по
отношение на ЧСИ и нотариусите, в чиито структури няма регионални звена. Това
може да се обясни със сравнително малкия брой членски състав, както и на
обстоятелството, че броят на ЧСИ и нотариусите е ограничен, като зависи от броя на
жителите на окръжния съдебен район, с оглед възложените им от държавата
функции. Характерна разлика между регионалните колегии по ЗКАИИП и
адвокатските колегии е, че последните са юридически лица и имат независимост
при управлението и организацията на колегията, разполагат и със свой собствен
бюджет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ. СВИКВАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ.

ЗКАИИП
Чл. 17. (1) Общото събрание на съответната камара е редовно или извънредно.
(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.
(3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет
или по искане на най-малко една десета от членовете на камарата.
Чл. 20. (1) Общото събрание на съответната камара:
1. приема, изменя и допълва устава й;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) приема, изменя и допълва професионалния кодекс;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) избира и освобождава председателите и членовете
на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по дисциплинарно
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производство;
4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) приема отчетите на управителния съвет, на
контролния съвет и на комисията по дисциплинарно производство;
5. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) приема, изменя и допълва методика за определяне на
размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, която се
обнародва в "Държавен вестник";
6. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) определя размера на встъпителните и годишните
вноски, както и бюджетите на регионалните колегии;
8. приема бюджета на камарата;
9. (новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) приема решения за разпореждане с недвижими
имоти - собственост на съответната камара.
(2) Решенията на общото събрание по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано
мнозинство от две трети от гласовете.
Закон за адвокатурата

ЗЧСИ

ЗННД

Общо
събрание
на
адвокатската колегия
Чл. 80. Общото събрание
се състои от адвокатите
и адвокатите вписани в
регистрите
на
адвокатската колегия.
(2) Общите събрания са
редовни и извънредни.
Чл. 81. (1) Редовното
общо
събрание
на
колегията
се
свиква
ежегодно в последната
събота и неделя на месец
януари.
(2) Общото събрание се
свиква от адвокатския
съвет
чрез
покана,
обнародвана в "Държавен
вестник", в която е обявен
дневният ред, часът и
мястото на провеждане
на събранието. Поканата
се обнародва най-малко
един
месец
преди
провеждане
на
събранието.

Чл. 47. Общото събрание
се състои от всички
членове на камарата.
Чл.
48.
(1)
Общото
събрание е редовно и
извънредно.
(2)
Редовното
общо
събрание
се
свиква
ежегодно в последните
събота и неделя на месец
януари.
(3) Общото събрание се
свиква от Съвета на
камарата
чрез
обнародване
на
съобщението в "Държавен
вестник" най-малко два
месеца преди датата на
събранието.
Поканата
съдържа дневния ред.

Общо
събрание
на
Нотариалната камара
Състав
Чл.
54. (1)
Общото
събрание се състои от
всички
членове
на
Нотариалната камара.
(2) Общото събрание е
редовно и извънредно.

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95
от 2012 г.) Редовното
общо събрание се свиква
ежегодно в последната
събота и неделя на
февруари.
(2) Общото събрание се
свиква от Съвета на
нотариусите
чрез
обнародване
на
...............................
съобщението в "Държавен
вестник" най-малко два
Чл. 50. Общото събрание:
1. приема и изменя устава месеца преди датата на
събранието.
Поканата
на камарата;
съдържа
дневния
ред.
2. избира и освобождава
председателите
и ..............................
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Чл. 82. Редовното общо
събрание:
1. разглежда отчета за
дейността
на
адвокатския съвет през
отчетната
година
и
взема решения по него;
2. разглежда доклада на
контролния съвет;
3. разглежда отчета на
дисциплинарния съд;
4. приема бюджет на
съвета на колегията за
следващата
финансова
година;
5. определя броя на
членовете
на
адвокатския
съвет,
контролния
съвет,
дисциплинарния съд и
избира адвокатски съвет,
председател
на
адвокатския
съвет,
контролен
съвет,
дисциплинарен
съд
и
председател
на
дисциплинарния съд;
6. избира делегати за
общо
събрание
на
адвокатите в страната;
7. взема решение за
разпореждане
с
недвижими имоти на
адвокатската колегия.

членовете на Съвета на
камарата, на контролния
съвет
и
на
дисциплинарната
комисия, като определя
броя на членовете им и
размера
на
тяхното
възнаграждение;
3. взема решение за
сключване на групови
застраховки;
4.
създава
взаимоспомагателен
фонд и взема решение за
създаване
на
други
парични фондове;
5. определя размера на
задължителните
встъпителни
годишни
вноски;
6. взема решение за
допълнителни
парични
вноски;
7. приема бюджета на
камарата;
8. взема решение за
предявяване на искове от
камарата срещу членове
на нейните органи или ги
освобождава
от
отговорност;
9. взема решения по други
въпроси, предвидени в
устава.

Чл. 83. (1) Извънредно
общо събрание се свиква
по
решение
на
адвокатския съвет, на
контролния съвет или по
писмено искане на 1/3 от
членовете на колегията.
(2) Ако адвокатският
съвет не свика извънредно
общо събрание в 14-дневен

Чл. 52. (1) Извънредно
общо събрание се свиква
от Съвета на камарата,
от контролния съвет или
от
министъра
на
правосъдието при посочен
от тях дневен ред.
(2) Съветът на камарата
е
длъжен
да
свика
извънредно общо събрание

Чл. 57. Общото събрание:
1. приема устава на
Нотариалната камара;
2. (доп. - ДВ, бр. 123 от
1997 г.) избира за срок от
3 години и освобождава
председателя и членовете
на
Съвета
на
нотариусите,
на
контролния съвет и на
дисциплинарната
комисия, като определя
броя на членовете и
размера
на
тяхното
възнаграждение;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003
г.) определя минималния и
максималния размер на
застрахователната сума
по чл. 30, ал. 1;
4. взема решение за
сключване на групови
застраховки;
5. създава гаранционен
фонд за обезщетяване при
настъпване на непокрити
от
задължителните
застраховки рискове или
при
изтекли
и
неподновени застраховки
и взема решение за
създаване
на
други
парични фондове;
6. определя размера на
задължителните
встъпителни и годишни
вноски;
7. взема решение за
допълнителни
парични
вноски;
8. обсъжда и приема
бюджета на камарата;
9. взема решение за
предявяване на искове от
Нотариалната
камара
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срок от постъпването на
искането, то се свиква
задължително от Висшия
адвокатски съвет.

по писмено искане на 1/10
от
членовете
на
камарата, в което е
посочен дневният ред. Ако
Съветът на камарата не
направи това в 14-дневен
срок от постъпване на
искането,
общото
събрание се свиква от
лицата,
направили
искането.

срещу членове на нейните
органи
или
ги
освобождава
от
отговорност;
10. (нова - ДВ, бр. 18 от
2003 г.) взема решения за
придобиване
и
отчуждаване
на
недвижими
имоти
и
вещни права върху тях;
11. (предишна т. 10 - ДВ,
бр. 18 от 2003 г.) взема
решение по други въпроси,
предвидени в устава.
Чл. 59. (1) Извънредно
общо събрание се свиква
от
Съвета
на
нотариусите,
от
контролния съвет или от
министъра
на
правосъдието при посочен
от тях дневен ред.
(2)
Съветът
на
нотариусите е длъжен да
свика извънредно общо
събрание
по
писмено
искане
на
1/10
от
членовете на камарата, в
което е посочен дневният
ред. Ако Съветът на
нотариусите не направи
това в 14-дневен срок от
постъпване на искането,
общото
събрание
се
свиква
от
лицата,
направили искането.

За разлика от другите закони, в ЗКАИИП не е определено кога се свиква и за какво се
свиква общо събрание на камарата. Единствено е посочено, че редовно общо
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събрание се свиква ежегодно. Тази празнота в закона дава основание за различно
правно тълкуване относно това, кога следва да се свика редовно общо събрание,
какъв е броя на редовните общи събрания за една отчетна година и пр. Следва да се
отбележи, че съгласно ЗКАИИП правото на инициатива за свикване на извънредно
общо събрание принадлежи на 1/10 от членовете на камарата. В тази връзка е
необходимо да се извърши преценка относно броя на членовете, които могат да
инициират провеждането на общо събрание, доколкото това е свързано с
организация и разходване на средства. В по-големите структури, като адвокатските
колегии например, за провеждането на извънредно общо събрание, е необходимо
1/3

от членовете на съответната колегия да са направили писмено искане за

свикване на общо събрание. ЗКАИИП не поставя изискването за писмена форма на
отправеното искане, което може да предизвика различното й правно тълкуване.
Валидно отправено искане за свикване на извънредно общо събрание по ЗА, ЗЧСИ и
ЗННД е налице, единствено ако е направено в писмена форма.
По отношение на правомощията на общото събрание на организациите, като
се има предвид, че по Закона за адвокатурата в табличния вид са посочени
правомощията на ОС на адвокатската колегия, а не на общото събрание на
адвокатите от цялата страна, следва да се има предвид, че ЗЧСИ и ЗННД предвиждат,
общите им събрания да се произнасят и по други въпроси, извън предвидените в
закона, ако те са предвидени в техните устави.
Правомощията на ОС на АК са изрично и изчерпателно изброени в закона – т.е.
те са Numerus clausus. Такива, по ЗКАИИП, са и правомощията на общото събрание на
КАБ. Тази правна техника за лимитативно изброяване на правомощията на органа,
води до извода, че е недопустимо ОС да разглежда въпроси извън тези, посочени в
закона. Недопустимо е също така, чрез нормативен акт, приет въз основа и в
изпълнение на закона, какъвто е и устава на КАБ, да се разширява компетентността
на ОС на КАБ или на който и да е друг законодателно регламентиран орган на
съсловна организация.
КВОРУМ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОС
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Съгласно ЗЧСИ и ЗННД в общото събрание на съответната камара участват
всички нейни членове. Кворумът е 2/3 от членовете на камарата. Общото събрание
взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
Решенията на общото събрание подлежат на обжалване пред Върховния
административен съд в 7-дневен срок от датата на вземане на решението.
Компетентността на общото събрание е посочена в закона, като е предвидена
възможността общото събрание да взема решения за създаване на парични фондове,
както и решения по въпроси, предвидени в устава на съответната камара.
В ЗА е предвидена смесена система за участие – в ОС на съответните АК
участват всички регистрирани адвокати. ОС на адвокатите от цялата страна е
делегатско, като въведеният принцип е 1 делегат да представлява 40 членове, което
означава, че най-висшия форум на адвокатите от цялата страна, чиито брой
надхвърля 13000 човека, се състои от около 330 адвоката. Кворумът е 2/3 от
членовете на колегията, респ. 2/3 от делегатите. Решенията се вземат с обикновено
мнозинство.
Решенията на общото събрание на АК могат да се обжалват от всеки, който е
имал право да участва в гласуването, пред Висшия адвокатски съвет. Решенията за
избор на ВАС може да се обжалва пред Върховния касационен съд.
ЗКАИИП делегира твърде ограничено по предмет съдържание, което следва
да е регламентирано в устава на КАБ (вж. чл. 5, т. 12; чл. 18, чл. 21, ал. 6, чл. 22, т. 4, 24,
т. 4, чл. 27 ), от което следва, че всичко останало, извън посоченото в закона,
разширява неговия материален обхват и в този смисъл може да се приеме, че е
незаконосъобразно.
За разлика от сравняваните закони ЗКАИИП предвижда общото събрание да е
делегатско. На това събрание всички членове, поради техния значителен брой, се
представляват от избрани делегати. Делегатите се определят по условия и ред,
определени в устава на камарата. Решенията на общото събрание се вземат с
обикновено мнозинство - повече от половината от гласувалите. Смисълът, вложен
от законодателя е, всяко от присъстващите лица, формиращи кворума, да гласува.
Ако едно лице – делегат не гласува, това влияе пряко върху кворума на събранието.
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В ЗЧСИ и ЗННД се употребява понятието „от присъстващите“. Хипотетично е
възможно едно лице да присъства, но да не гласува по нито един от възможните
начини. При това положение, ако системата не отчита тези лица като гласували
„въздържал“, то тогава броят на гласувалите, ще е по-малък от броя на
присъстващите. В този случай, ще трябва да се провежда проверка на кворума преди
гласуване, поради опасност решението на ОС да бъде взето при липса на кворум.
Следва да се обърне внимание, че съгласно Устава решенията на ОС се вземат
с обикновено мнозинство - 50% плюс един глас. Тази формулировка е неясна, тъй
като не посочва принципа за формиране на това мнозинство - от присъстващите или
от гласувалите, както е посочено в закона.
Съществена разлика, която се забелязва при съпоставка на законите, предмет
на анализа е, че специалният закон (ЗКАИИП) не предвижда съдебен контрол по
отношение на решенията на общото събрание пред съда, каквато правна
възможност е предвидена в другите закони. Липсата на съдебен контрол
възпрепятства извършването на проверка за законосъобразност на тези решения.
УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ
ЗКАИИП
Чл. 21 (1) Управителният съвет на съответната камара се състои от
председател, 10 членове и председателите на регионалните колегии на
съответната камара.
.............................................
(3) Управителният съвет се избира за срок 4 години.
(4) Не може да бъдат избирани за членове на управителния съвет лица:
1. които са членове на контролния съвет или на комисията по дисциплинарно
производство;
2. на които са наложени наказания по чл. 36, ал. 1, т. 3 или 4 - за срока на
наказанието;
3. които са осъдени с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание
лишаване от свобода за умишлено престъпление;
4. които са свързани лица по смисъла на Търговския закон;
5. които са народни представители, министри или членове на политически
кабинети на министри.
(5) (Новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Мандатът на член на управителния съвет се
прекратява предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от
6 месеца или при смърт;
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3. системно неизпълнение на служебните задължения, както и при извършване на
действия, които накърняват престижа на професията;
4. предсрочно прекратяване на мандата му като председател на регионална
колегия;
5. настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 4.
Чл. 22. Управителният съвет на съответната камара:
1. свиква общо събрание на камарата;
2. управлява имуществото на камарата;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) създава и поддържа регистрите по чл. 6, т. 1, 2 и 3;
4. изпълнява други функции, възложени му с устава на съответната камара.
Чл. 16. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране се представляват от председателите на управителните им съвети,
а в тяхно отсъствие - от определени от тях заместник-председатели.
Закон за адвокатурата
Чл. 86. (1) Адвокатският
съвет се състои от:
1. при колегии до 100
адвокати - не по-малко от
петима основни и двама
резервни членове;
2. при колегии над 100
адвокати - не по-малко от
седем основни и двама
резервни членове, а за
София - не по-малко от
единадесет основни и
шест резервни членове.
Чл. 89. Адвокатският
съвет:
1. ръководи работата на
адвокатската
колегия,
свиква общите събрания и
изпълнява
техните
решения;
2. следи за изпълнението
на
бюджета
на
адвокатската колегия;
3. организира и провежда
изпита за кандидати за
адвокати
и
младши
адвокати
и
вписва
адвокатите и младшите

ЗЧСИ
Чл. 55. (1) Съветът на
камарата се избира в
състав най-малко от
петима основни и двама
резервни членове, като
председателят
и
неговият заместник се
избират
измежду
основните членове.
Чл. 56. Мандатът на
Съвета на камарата е 3
години.
Чл. 59. (1) Съветът на
камарата:
1. управлява дейността
на
камарата
и
се
разпорежда
с
недвижимите и имоти;
2.
свиква
общото
събрание,
изпълнява
неговите решения и дава
отчет пред него;
3.
избира
заместникпредседателите;
4. определя щата и
административния
секретар на камарата;
5. ръководи и осъществява

ЗННД
Чл. 62. (1) Съветът на
нотариусите се избира в
състав най-малко от
петима основни и двама
резервни членове, като
председателят
и
неговият заместник се
избират от основните
членове.
Чл. 65. (1) (Предишен
текст на чл. 65 - ДВ, бр. 18
от 2003 г.) Съветът на
нотариусите:
1. ръководи работата на
Нотариалната камара;
2.
свиква
общото
събрание,
изпълнява
неговите решения и дава
отчет пред него;
3.
избира
заместникпредседателите;
4. определя щата и
административния
секретар на камарата;
5. организира воденето на
регистъра
на
Нотариалната
камара,
взема
решение
за
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адвокати;
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012
г.) води регистрите на
адвокатите,
на
младшите адвокати, на
адвокатските
дружества,
на
адвокатските
сътрудници
и
на
чуждестранните
адвокати;
5.
защитава
професионалните права,
честта и достойнството
на
членовете
на
колегията;
6. следи за изпълнение на
задълженията
на
членовете на колегията;
7. възбужда и поддържа
дисциплинарно
преследване
срещу
членове на колегията,
като определя за всеки
случай обвинител от
списък, приет от него;
8. следи за извършване на
адвокатска дейност от
лица,
които
не
са
адвокати;
9. посредничи за решаване
на
спорове
между
адвокати
и
между
адвокати и клиенти;
10.
управлява
и
стопанисва имуществото
на адвокатската колегия
и
се
разпорежда
с
движими вещи;
11. (изм. - ДВ, бр. 97 от
2012 г.) ръководи и
осъществява дейността
за
повишаване
професионалната
квалификация;

дейността за повишаване
на
професионалната
квалификация
на
частните
съдебни
изпълнители и се грижи
за
защитата
на
професионалните
им
права;
6. следи за изпълнението
на
задълженията
на
частните
съдебни
изпълнители,
взема
решения за образуване на
дисциплинарни
производства и участва в
тях
чрез
свои
представители;
7. (нова - ДВ, бр. 31 от
2007 г.) дава писмено
мнение на министъра на
правосъдието за спазване
на
изискванията
за
кантора и за надеждно
съхраняване на архива в
нея преди встъпване на
частния
съдебен
изпълнител в длъжност.
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр.
31 от 2007 г.) решава
всички въпроси, които по
закона и устава не са от
компетентността
на
друг орган.
Чл. 61. Председателят на
Съвета
на
камарата
организира, ръководи и
представлява камарата.
(2) Председателят на
Съвета на камарата:
1.
назначава
административния
секретар, служителите и
помощния персонал на
камарата;
2.
управлява

извършване
на
вписванията,
отбелязванията
и
заличаванията в него и
извършва
задължителните
действия при загубване
права на нотариус;
6. (изм. - ДВ, бр. 123 от
1997 г.) определя кой
нотариус да участва в
конкурсната комисия;
7. (отм. - ДВ, бр. 18 от
2003 г.);
8. следи за изпълнението
на
задълженията
на
нотариусите
и
на
помощник-нотариусите,
образува и участва чрез
свои представители в
дисциплинарни
производства срещу тях в
предвидените случаи;
9. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003
г.)
ръководи
и
осъществява дейността
за
повишаване
на
професионалната
квалификация
на
нотариусите
и
на
техните
помощници,
както и служители и се
грижи за защитата на
професионалните
им
права;
10.
изпълнява
всички
задължения, които по
закона, по устава или по
решение
на
общото
събрание не са отнесени
към компетентността
на друг орган.
Чл. 67. (1) Председателят
на
Съвета
на
нотариусите организира,
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12. утвърждава щата на
служителите
към
адвокатския съвет и
определя
техните
възнаграждения;
13. определя комисии в
помощ на дейността си;
14. (отм. - ДВ, бр. 105 от
2006 г.)
15. (изм. - ДВ, бр. 79 от
2005 г., в сила от
01.01.2006 г.) участва в
организирането
на
правната помощ по реда
на Закона за правната
помощ;
16. свиква и организира
общото
събрание
на
колегията;
17. (изм. - ДВ, бр. 97 от
2012 г.) определя размера
на месечната вноска,
дължима към колегията;
18. осъществява и други
функции, определени от
закона;
19.
регистрира
адвокатските сдружения
и организира вписването
им в единния регистър.
Чл. 100. Членовете на
адвокатския съвет и
неговият председател, на
контролния съвет, на
дисциплинарния съд и
неговият председател се
избират за срок 3 години.
Чл. 92. Председателят на
адвокатския съвет:
1.
представлява
адвокатската колегия;
2. организира и ръководи
цялостната дейност на
адвокатския съвет;

имуществото
на
камарата
и
се
разпорежда с движимите
и вещи;
3. изпълнява бюджета на
камарата;
4. изпълнява решенията
на Съвета на камарата.
Чл. 6. (1) Частният
съдебен изпълнител не
може едновременно:
1.
да
бъде
народен
представител, министър,
кмет
или
общински
съветник;
2. да заема длъжност в
държавен или общински
орган
по
служебно
правоотношение;
3. да работи по трудово
правоотношение;
4.
да
упражнява
адвокатска професия;
5. да бъде нотариус;
6. да бъде синдик;
7. да извършва търговска
дейност,
да
бъде
управител или да участва
в надзорни, управителни и
контролни органи на
търговски дружества или
кооперации.
Чл. 31. (1) Частният
съдебен
изпълнител
загубва
правоспособността си:
1. по негово писмено
искане до министъра на
правосъдието;
2. при смърт или с
поставянето
му
под
запрещение;
3. при отсъствие или
невъзможност
да

ръководи и отговаря за
цялостната дейност на
съвета.
(2) Председателят на
Съвета на нотариусите:
1.
назначава
административния
секретар, служителите и
помощния персонал на
Нотариалната камара;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003
г.)
управлява
и
стопанисва имуществото
на
Нотариалната
камара;
3. изпълнява бюджета на
Нотариалната камара.
Чл. 57. Общото събрание:....
2. избира за срок от 3
години и освобождава
председателя и членовете
на
Съвета
на
нотариусите,
на
контролния съвет и на
дисциплинарната
комисия, като определя
броя на членовете и
размера
на
тяхното
възнаграждение;
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3.
свиква
и
председателства
заседанията
на
адвокатския съвет.
Чл. 22. 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;
2.
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;
5. при смърт.
(2) В случаите по т. 2
отписването става с
решение на адвокатския
съвет след събиране на
доказателства
и
изслушване на адвоката
или
адвоката
от
Европейския съюз.
(3)
Решението
за
отписване по ал. 1, т. 2 - 4
подлежи на обжалване по
реда на чл. 7.
Адвокатът
адвокатът

изпълнява функциите си,
след изчерпването на
възможностите
за
заместване;
4. при възникване на
пречка по чл. 5;
5. при несъвместимост по
чл. 6;
6.
при
временно
отстраняване по чл. 71,
ал. 3;
7.
при
налагане
на
дисциплинарно наказание
по чл. 68, ал. 1, т. 4.
(2) В случаите по ал. 1, т.
1, 3, 4 и 5 правомощията
по
изпълнението
се
прекратяват със заповед
на
министъра
на
правосъдието.

Чл.
35.
(1)
Правоспособността
на
частен
съдебен
изпълнител
се
възстановява по негово
искане, ако е била загубена
на някое от следните
основания:
1.
лишаване
от
правоспособност
за
определен срок - след
изтичане на срока;
2.
извършване
на
несъвместима дейност по
чл. 6, ал. 1, т. 1 и 6 - след
прекратяване
на
дейността.
(2)
Искането
за
възстановяване
на
правоспособността
се
прави пред министъра на
правосъдието
в
или едномесечен
срок
от
от отпадане на основанието
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Европейския
съюз за загубването и.
временно преустановява
упражняването
на
адвокатската професия,
когато бъде избран на
длъжност,
която
е
несъвместима
с
упражняването
на
адвокатската професия,
както и поради болест
или друга основателна
причина. При временно
преустановяване
упражняването
на
адвокатската професия
адвокатът
или
адвокатът
от
Европейския съюз заплаща
вноските
към
адвокатския съвет и
Висшия адвокатски съвет,
освен
в
случай
на
преустановяване поради
болест.
(2)Временното
преустановяване
на
упражняването
на
адвокатска
професия,
както и възобновяването
му
се
вписват
в
регистрите
на
адвокатската
колегия,
както и в Единния
регистър на адвокатите,
съответно в Единния
регистър
на
чуждестранните
адвокати въз основа на
заявление на адвоката
или на адвоката от
Европейския съюз.
Чл. 5. (1) Не може да бъде
адвокат:
1.
осъденият
като
пълнолетен на лишаване
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от свобода за умишлено
престъпление от общ
характер;
2. лице, поставено под
запрещение или страдащо
от душевна болест, която
представлява
трайна
пречка за упражняване на
адвокатската професия.
(2) Не може да бъде
вписано като адвокат
лице, което:
1. е търговец, управител в
търговско дружество и
изпълнителен директор
на акционерно дружество;
2. е държавен служител;
3. работи по трудово
правоотношение,
освен
ако заема академична
длъжност
по
правни
науки във висше училище
или научна организация;
4.
е
освободено
от
длъжност съдия, прокурор
или
следовател
при
условията на чл. 129, ал. 3,
т.
5
от
Конституцията или
е
дисциплинарно уволнено
от длъжност съдия по
вписванията, държавен
съдебен
изпълнител,
юрисконсулт, разследващ
полицай
с
висше
юридическо образование и
разследващ митнически
инспектор, ако не са
изтекли две години от
датата
на
освобождаване
от
длъжност;
5.
е
лишено
от
правоспособност
като
нотариус или частен
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съдебен изпълнител - за
срока на лишаването.
(3) Лицата по ал. 1 могат
да подават молба за
вписване и преди да са
отпаднали пречките по
ал. 2, но вписването се
извършва
след
отпадането на пречките.
(4)
Народните
представители и лицата,
заемащи
академични
длъжности по правни
науки
във
висшите
училища или в научните
организации, се вписват и
упражняват
адвокатската професия,
без
да
напускат
работата
или
длъжността си.

Съпоставката между устройството на управителните органи показва, че
всичките организации имат управителни органи, които се избират за определен
период от време – мандат. Съществена разлика между управителния орган на КАБ и
тези на останалите организации се наблюдава в броя на членовете на
управителното тяло и техните правомощия. В нашето законодателство е прието, че
управителните съвети на една организация са преимуществено от 3 до 9 членове. В
този цифров диапазон са и управителните органи по ЗА, ЗЧСИ и ЗННД. Изключение
се наблюдава за изрично посочената в Закона за адвокатурата Софийска адвокатска
колегия, чийто състав надхвърля 5700 членове, но въпреки това обаче, е с
управителен орган, състоящ се от 11 адвокати. За сравнение също така, извън
предмета на анализа, Управителният съвет на Българския лекарски съюз, се състои
от 15 човека. Управителният съвет на КАБ, съгласно ЗКАИИП, е формиран от 39
членове. Не ни е известна друга браншова организация извън тази, регламентирана
в ЗКАИИП, да е с такава численост на състава на управително тяло. Броят на
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членовете на управителния съвет води до затруднения при осъществяване на
оперативното управление на камарата, като същият не може да бъде обоснован и с
оглед броя на членовете на КАБ. За нас остава неясен подхода относно
структурирането на управителния съвет на КАБ, доколкото една част от неговите
членове са пряко избрани от общото събрание на камарата, а председателите на
регионалните колегии, избирани от членовете на съответната колегия, са по право и
членове на УС на КАБ. Налице е законодателна създадена неравнопоставеност
относно реда и условията за конституиране на управителното тяло на съсловната
професионална организация.
Освен наличието на неоправдан дисбаланс относно конституирането и броя
на членовете на управителния съвет на КАБ съпоставимо с броя на членовете на
организацията, в ЗКАИИП твърде пестеливо са посочени и правомощията на УС,
които се свеждат до управление на имуществото и водене на регистрите. Не са
включени правомощията на УС, като: да следи за изпълнение на целите, заложени в
ЗКАИИП; да управлява и ръководи дейността на камарата; да следи за изпълнението
на задълженията на архитектите и да взема решения за образуване на
дисциплинарни производства в случай на нарушаване на закона, устава и другите
актове приети от КАБ, да следи за изпълнението на бюджета и пр. За сравнение,
другите управителни органи, регламентирани в ЗА, ЗЧСИ и ЗННД имат по-широки
правомощия,

които

създават

гаранция

за

по-ефективно

управление

на

организацията. Детайлна уредба на правомощията на управителния съвет на КАБ се
съдържа в устава, но това е предмет на правна регламентация в закон. Основен
принцип в правото, с цел препятстване злоупотребата с права, е законоустановеност
на правомощията на нормативно създаден орган, което представлява гаранция за
правната сигурност и стабилитета на правните норми. Компетентността на един
орган се определя с оглед на предоставените му правомощия. ЗКАИИП допуска чрез
устава на КАБ, на управителния съвет на камарата да се възлагат и други функции.
От правна гледна точка следва да се прави разлика между функция и правомощия.
Функциите са свързани с дейността на органа, докато правомощието е конкретно
право в изпълнение на възложената функция. Допълването на функции на един
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орган, не означава, че той притежава правомощия по тях. Напълно допустимо е
функцията да бъде на един орган, а правомощието по контрол да е на друг. Като
пример от ЗКАИИП в тази насока може да се посочи функцията на КДП да следи за
спазването на професионалния кодекс и да констатира нарушението, но
правомощието да наложи наказание в изпълнение на тази функция принадлежи на
на УС на КАБ, а не на КДП.
Прави впечатление, че чл. 16 от ЗКАИИП дава на председателя на КАБ само
представителни функции по закон. За разлика от това в ЗА, ЗЧСИ и ЗННД
председателите на управителните органи, които освен представителни функции,
разполагат и с конкретни правомощия по организиране на дейността, управлението
на имуществото и изпълнението на бюджета. Намираме за по-удачно решението,
дадено в другите закони, за разписване на определени правомощия за председателя
на организацията.
При анализ на съпоставяните закони се наблюдава и различен подход във
връзка с регламентацията по въпроса кой може да бъде член на УС. Принципът,
който е заложен в ЗА, ЗЧСИ и ЗННД, е още в основните положения на съответния
закон, да се посочат условията и предпоставките за членуване в организацията.
Въведен е принципа, че ако едно лице не може да бъде член на организацията,
тогова то не може да бъде избирано и в нейните органи. Уредена е и т.нар.
несъвместимост, при която законът предвижда, че упражняването на дадена
дейност (търговец, държавен служител и др. е несъвместима с упражняването на
дейността като член на организацията. В ЗКАИИП е възприет различен подход –
критериите, въз основа на които едно лице може да бъде член на КАБ, са различни
от това, кои лица могат да бъдат членове на органите на КАБ. Така например лица,
които са народни представители, министри или членове на политически кабинети
на министри, не могат да бъдат членове на УС, но същевременно няма забрана те да
се членове на КАБ, респ. да упражняват дейност като архитект. Несъвместимостта е
свързана с наличие на конфликт на интереси, ето защо трябва ясно, конкретно и
принципно, този въпрос да бъде разрешен.

29

В ЗА, ЗЧСИ и ЗННД няма такива изисквания по отношение на членовете на
органите им, освен за необходим минимален стаж. Напр. в посочените закони
осъждането на едно лице, упражняващо такава дейност, е пречка за вписването му в
организацията

или

е

основание

за

прекратяването

на

членственото

му

правоотношение. В ЗКАИИП няма такова изискване по отношение на лицата,
притежаващи ограничена ПП.
В ЗКААИП липсват разписани правила относно постъпването на проектант с
ППП на държавна служба или избирането му на мандатна длъжност. Поставя се
въпроса, лицето прекратява ли членството си в КАБ или временно преустановява
правото да упражнява дейност като архитект.
Липсват разпоредби, в кои случаи, как и пред кого един проектант може да
възобнови правоспособността си, в случаите когато той е отписан или са настъпили
условия, при което е била изменена – чл. 14 от ЗКАИИП.
Като съществен пропуск на ЗКАИИП следва да се посочи, че същият не
регламентира начина на вземане на решения от УС на КАБ, за разлика от другите
закони. ЗКАИИП препраща към Устава, но в него освен кворума за редовно
провеждане на заседанията на УС, липсва правна регламентация относно това с
какво мнозинство се вземат решенията от УС. Единствено, съгласно Устава на КАБ, е
посочено мнозинството при вземане на решение за налагане на дисциплинарно
наказание /чл. 42, ал. 6/.
КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ
ЗКАИИП

Чл. 23. (1) Контролният съвет се състои от председател и шестима членове.
(2) Контролният съвет се избира от общото събрание на съответната камара за
срок 4 години.
Чл. 24. (1) Контролният съвет:
1. следи за законосъобразността на решенията на управителния съвет на
комисията по дисциплинарно производство и на регионалните управителни
съвети, за тяхното изпълнение и за съответствието им с устава;
2. следи за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата на
съответната камара;
3. представя пред общото събрание отчет за дейността си и предлага на общото
събрание освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет,
ако приеме, че са налице условия за това;
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4. решава други важни въпроси, изрично посочени в устава на съответната камара.
Забележка: по отношение на въпросите за това кой не може да бъде член на КС и
кога се прекратява предсрочно мандата му правната уредба следва режима на УС !
Закон за адвокатурата
ЗЧСИ
ЗННД
Чл. 94. (1) Контролният Чл. 63. (1) Контролният Чл.
69.
Контролният
съвет се състои от:
съвет се състои най- съвет се състои най1. при колегия до 100 малко от трима членове с малко от трима членове.
адвокати - не по-малко от тригодишен мандат.
(2) За член на Контролния
трима членове;
(2) За член на контролния съвет може да бъде
2. при колегия над 100 съвет може да бъде избран
член
на
адвокати - не по-малко от избран член на камарата, Нотариалната
камара,
петима членове.
който:
който:
(2)
За
членове
на 1. има най-малко 5- 1.
има
най-малко
контролния съвет могат годишен
юридически двегодишен стаж като
да
бъдат
избирани стаж;
нотариус;
членове на адвокатската 2. не е бил избиран за член 2. не е бил избиран за член
колегия, които имат най- на този орган повече от на този орган повече от
малко
10
години два
последователни два
последователни
юридически стаж, а за мандата.
мандата.
председател - най-малко Чл. 64. (1) Контролният Чл. 70. (1) Контролният
15 години юридически съвет
контролира съвет
контролира
стаж.
финансово-стопанската
финансово-стопанската
Чл. 95. (1) Контролният дейност на камарата и дейност
на
съвет
следи
за отчита работата си пред Нотариалната камара и
правилното упражняване общото събрание.
отчита работата си пред
на
бюджета
и (2) Когато констатира общото събрание.
стопанисването
на нарушения на закона, на (2) Когато констатира
имуществото
на устава, на решенията на нарушения на закона, на
адвокатската колегия, за общото събрание или на устава на Нотариалната
което изготвя и изнася Съвета на камарата, камара, на решенията на
доклад
пред
общото контролният
съвет общото събрание или на
събрание.
изготвя доклад, който Съвета на нотариусите,
(2) Контролният съвет внася
в
Съвета
на контролният
съвет
има право да упражнява и камарата, съответно в изготвя доклад, който
текущ контрол, като при общото събрание.
внася
в
Съвета
на
констатирани нарушения
нотариусите, съответно
изготвя доклад до Висшия
в общото събрание.
адвокатски съвет.
(3)
Членовете
на
контролния съвет могат
да
участват
в
заседанията на Съвета на
нотариусите.
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Дадената и в четирите закона регламентация по отношение на КС е сходна по
състав и компетентност. Следва да се отбележи, че компетентността на КС по
ЗКАИИП дава по-интересни и добри правни разпоредби - в този смисъл е
разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 3 от закона, която предвижда освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет по предложение на контролния
съвет. В ЗА, ЗЧСИ и в ЗННД единствено е предвидено изготвянето на отчети от
контролните им органи, но не и правомощия във връзка с освобождаването от
отговорност на техните управителни органи. Считаме, че законът следва да посочи
какви са правомощията на КС, когато установи незаконосъобразността на
решенията на управителния съвет, на комисията по дисциплинарно производство и
на регионалните управителни съвети.
Липсва яснота, кой, как и в какъв срок ще осъществява финансовата ревизия,
която е „предизвикана“ от този орган.
Не на последно място, дейността на КС за законосъобразно и целесъобразно
разходване на средствата е по-скоро насочена вурху разходната част на бюджета, но
не и върху разпореждането с имущество на КАБ. Считаме, че е добре да се
прецизират правомощията на КС.
ДИСЦИПЛИНАРНИ ОРГАНИ
ЗКАИИП
Чл. 25 Комисията по дисциплинарно производство се състои от председател и
шестима членове, които се избират от общото събрание на съответната камара
за срок от 3 години.
Чл. 26. Комисията по дисциплинарно производство:
1. следи за спазването на професионалния кодекс;
2. констатира нарушенията и прави предложения до управителния съвет за
налагане на наказания по този закон;
3. разглежда жалби на трети заинтересувани лица относно нарушения, свързани
със спазването на професионалния кодекс.
Забележка: по отношение на въпросите за това кой не може да бъде член на КС и
кога се прекратява предсрочно мандата му правната уредба следва режима на УС !
Закон за адвокатурата
ЗЧСИ
ЗННД
Чл.
96.
(1) Чл.
65.
(1) Аналогична правна уредба
Дисциплинарният съд се Дисциплинарната
със ЗЧСИ
състои от:
комисия се състои най32

1. при колегия до 100
адвокати - не по-малко от
петима членове;
2. при колегия над 100
адвокати - не по-малко от
седем членове, а за София не по-малко от девет
членове.
(2)
За
членове
на
дисциплинарния
съд
могат да бъдат избирани
членове на адвокатската
колегия, които имат наймалко
5
години
адвокатски стаж, а за
председател - най-малко
10 години адвокатски
стаж.
Чл. 97. На дисциплинарния
съд
като
първа
инстанция са подсъдни
дисциплинарните
дела,
образувани
срещу
членовете
на
адвокатската колегия.
Чл.
98.
(1)
Дисциплинарният
съд
заседава
в
състав:
председател
и
двама
членове.

малко от 8 членове.
Мандатът
на
дисциплинарната
комисия е три години.
(2)
Министърът
на
правосъдието
посочва
една втора от членовете
на
дисциплинарната
комисия.
(3)
За
член
на
дисциплинарната
комисия от квотата на
камарата може да бъде
избран член на камарата,
който:
1. има най-малко 5годишен
юридически
стаж;
2. не е бил избиран за член
на този орган повече от
два
последователни
мандата.
Чл. 66. Дисциплинарната
комисия чрез свои състави
разглежда
и
решава
дисциплинарни
дела,
образувани срещу частни
съдебни изпълнители по
реда, предвиден в закона.
Чл.
70.
(1)
Дисциплинарното
производство се образува
по искане на министъра
на правосъдието или по
решение на Съвета на
камарата.
Заедно
с
искането за налагане на
дисциплинарно наказание,
както и по-късно, може да
бъде поискано временното
отстраняване на частния
съдебен изпълнител от
длъжност
до
приключване
на
дисциплинарното
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производство.
(2) Органът, по чието
искане
е
образувано
дисциплинарното
производство, уведомява
частния
съдебен
изпълнител, който може
да даде обяснения в 7дневен
срок
от
уведомяването.
(3) Съветът на камарата
изпраща материалите на
председателя
на
дисциплинарната
комисия след изтичане на
срока по ал. 2.
(4) Председателят на
дисциплинарната
комисия
определя
председателя
на
дисциплинарния състав
от квотата на камарата
и двама членове на
дисциплинарния състав по един от квотата на
камарата и от квотата
на
министъра
на
правосъдието, на които
възлага разглеждането
на дисциплинарното дело.
Чл.
72.
(1)
Дисциплинарният състав
разглежда
и
решава
дисциплинарното дело в
едномесечен
срок
от
възлагането.
(2)
Решението
се
постановява след тайно
съвещание с мнозинство
от членовете на състава.
(3)
Дисциплинарният
състав се произнася с
мотивирано решение в
срока по ал. 1.
Чл. 73. (1) Решението по
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чл. 72, ал. 3 може да се
обжалва пред Върховния
касационен съд поради
неговата нищожност или
недопустимост,
поради
нарушения на закона,
съществени нарушения на
процесуалните правила и
явна несправедливост на
наложеното
дисциплинарно наказание.
(2) Решението може да се
обжалва от частния
съдебен изпълнител, от
Съвета на камарата и от
министъра
на
правосъдието в 14-дневен
срок от съобщението.

На първо място, прави впечатление, че за разлика от УС и КС, мандатът на
КДП е 3 години. Неподходящ по наше мнение е и предложения в закона ред, по който
се налага дисциплинарно наказание. Установяването на същото е възложено на КДП,
а налагането на дисциплинарно наказание става с решение на УС. За разлика от ЗА,
ЗЧСИ и ЗННД, където дисциплинарния орган установява нарушението и налага
наказанието за това, тук това правомощие е дадено на управителния орган, в който
се съсредоточава едновременно управлението и налагането на наказания за
нарушение на професионалния кодекс.
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. ДИСЦИПЛИНАРНО
ПРОИЗВОДСТВО
По ЗКАИИП
Чл. 31. За допуснати нарушения лицата,
вписани в регистрите по чл. 6, т. 1, 2 и 3
на Камарата на архитектите и Камарата
на инженерите в инвестиционното
проектиране носят дисциплинарна
отговорност по реда на този закон.
Чл. 32. Дисциплинарно нарушение е

По Устав
Чл.41. За допуснати нарушения
членовете на Камарата носят
дисциплинарна
отговорност по реда на глава VІІ на
ЗКАИИП.
Чл.41а. Дисциплинарно нарушение е
виновното неизпълнение на
задълженията по
35

виновното неизпълнение на
задълженията по този закон, устава на
съответната камара и професионалния
кодекс, решенията на управителния
съвет и общото събрание, както и:
1. предоставяне на проектантски услуги
на цени, по-ниски от себестойността им;
2. пропуски, причинили накърняване на
правата и законните интереси на
клиента;
3. системна небрежност или
некомпетентност при изпълнение на
професионалните задължения;
4. укриване на важни обстоятелства при
вписването като проектант;
5. системно неизпълнение на
задълженията като председател или
член на управителен, контролен или
дисциплинарен орган.
Чл. 33. (1) Дисциплинарно производство
се образува по жалби на граждани или
юридически лица, по сигнали на
държавни и общински органи и
организации и във връзка с факти,
изнесени в средствата за масово
осведомяване, само при наличие на
законово основание по реда на този
закон и при наличие на доказателствен
материал за констатирани нарушения
по чл. 32.
(2) Анонимни сигнали не могат да
бъдат законово основание за
образуване на производство.
(3) Дисциплинарното производство се
образува не по-късно от два месеца от
откриване на нарушението и не покъсно от една година от извършването
му.
Чл. 34. След констатиране на
дисциплинарно нарушение комисията
по дисциплинарно производство е
длъжна да уведоми съответния член на
камарата, който може да даде
обяснения в 14-дневен срок от
уведомяването.

ЗКАИИП, Устава, Професионалния
кодекс, решенията на управителния
съвет и общото събрание на Камарата,
включително:
1. предоставяне на проектантски услуги
на цени, по-ниски от себестойността им;
2. пропуски, причинили накърняване на
правата и законните интереси на
клиента;
3. системна небрежност или
некомпетентност при изпълнение на
професионалните
задължения;
4. укриване на важни обстоятелства при
вписването като проектант;
5. системно неизпълнение на
задълженията като председател или
член на управителен,
контролен или дисциплинарен орган.
Чл.42. (1) Дисциплинарно производство
се образува по жалби на членове на
Камарата, граждани или юридически
лица, по сигнали на държавни и
общински органи и организации
и във връзка с факти, изнесени в
средствата за масово осведомяване. !!!!
(2) Анонимни сигнали не могат да
бъдат законово основание за
образуване на производство.
(3) Дисциплинарното производство се
образува не по-късно от два месеца от
откриване на нарушението и не покъсно от една година от извършването
му.
(4) След констатиране на
дисциплинарно нарушение комисията
по дисциплинарно производство е
длъжна да уведоми съответния член на
камарата, който може да даде
обяснения в 14-дневен срок
от уведомяването.
(5) Комисията по дисциплинарно
производство се произнася с решение в
едномесечен срок от образуване на
производството и в тридневен срок го
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(3) Комисията по дисциплинарно
производство се произнася с решение в
едномесечен срок от образуване на
производството и в 7-дневен срок го
изпраща заедно с преписката до
управителния съвет.

изпраща заедно с преписката до
управителния
съвет.
(6) Управителният съвет се произнася с
решение в двумесечен срок, което се
приема с
мнозинство повече от половината от
Чл. 35 Управителният съвет се
общия брой на членовете му и се
произнася с решение в тримесечен срок, обявява от председателя.
което се приема с мнозинство повече от (7) Член на управителния съвет, който
половината от общия брой на членовете не е съгласен с решението, го подписва с
му и се обявява от председателя.
особено мнение, което се прилага към
(2) Член на управителния съвет, който
решението.
не е съгласен с решението, го подписва с (8) Мотивите на решението и мотивите
особено мнение, което се прилага към
на особеното мнение се изготвят и
решението.
обявяват заедно с решението.
(3) Мотивите на решението и мотивите (9) Решението подлежи на обжалване по
на особеното мнение се изготвят и
реда на Административнопроцесуалния
обявяват заедно с решението.
кодекс.
(4) Решението по ал. 1 подлежи на
Чл. 43. (отм. 2007)
обжалване по реда на
Чл.44. Дисциплинарните наказания се
Административнопроцесуалния кодекс. налагат от Управителния съвет, като се
(5) Наложените дисциплинарни
вземат предвид формата на вината,
наказания се отбелязват в личното дело накърнените интереси, причините и
на съответния член на камарата след
условията, довели до
влизането в сила на решението по ал. 1. извършване на нарушението, и други
смекчаващи или отегчаващи
Чл. 36. (1) За допуснати нарушения по
обстоятелства.
чл. 32 на членовете на съответната
(2) (отм.02.12.2017)
камара се налагат следните наказания:
Чл.45. За допуснати нарушения на
1. забележка;
Професионалния кодекс на член на
2. глоба в размер от 200 до 2000 лв., а
Камарата
при повторно нарушение - от 500 до
се налага наказание:
5000 лв.;
лишаване от пълна проектантска
3. лишаване от правото на участие в
правоспособност за срок до една година
органите на съответната камара за срок и глоба до 2000 лева;
до 5 години;
(2) За допуснати нарушения на Устава,
4. лишаване от пълна проектантска
решенията на Управителния съвет или
правоспособност за срок до една година, Общото събрание на член на Камарата
а при повторно нарушение - за срок до
се налага наказание: лишаване от
три години.
правото на участие в органите на
(2) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
съответната камара за срок до 5 години;
(3) Дисциплинарните наказания се
глоба в размер до 2000 лв. или
налагат, като се вземат предвид
забележка;
формата на вината, накърнените
(3) За предоставяне на проектантски
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интереси, причините и условията,
довели до извършване на нарушението,
и други смекчаващи или отегчаващи
обстоятелства.

услуги на цени, по-ниски от
себестойността им на член на Камарата
се налага наказание: лишаване от пълна
проектантска правоспособност за срок
до една година или глоба до 2000 лева;
(4) За пропуски, причинили
накърняване на правата и законните
интереси на клиента на член на
Камарата се налага наказание глоба до
2000 лева или забележка;
(5) За системна небрежност или
некомпетентност при изпълнение на
професионалните задължения на член
на Камарата се налага наказание
лишаване от пълна проектантска
правоспособност за срок до една година
или глоба до 2000 лева
(6) За укриване на важни обстоятелства
при вписването като проектант на член
на Камарата се налага наказание
лишаване от правото на участие в
органите на Камара за срок до 5 години
или глоба в размер на 500 лева;
(7) За системно неизпълнение на
задълженията като председател или
член на управителен, контролен или
дисциплинарен орган се налага
наказание лишаване от правото на
участие в органите на Камара за срок до
5 години, глоба до 2000 лева или
забележка;
Чл.45а. (нов 2007) (1) Когато
извършителят е член на управителен,
контролен или
дисциплинарен орган той не участва в
работата на съответния орган, до
постановяване решението за
налагане на наказание от Управителния
съвет.
(2) Когато извършителят е лице,
вписано в регистрите на Камарата, но не
е неин член, за
допуснати от него нарушения по
ЗКАИИП и Професионалния кодекс,
носи дисциплинарна отговорност като
38

член на камарата, съобразно чл. 31 от
ЗКАИИП.
Чл.46. (изм. 2007) Наложените
дисциплинарни наказания се
отбелязват в личното дело на
съответния член на камарата след
влизането в сила на решението за
налагане на наказанието.

Въпросът за основанията, при които ще се носи дисциплинарна отговорност и
редът за налагането й, е вътрешно организационен. Законът, обаче, следва да
разпише тези основни правила, които да гарантират обективноста и прозрачността
на производството, правото на защита, събиране на доказателства, срокове, ред за
обжалване и т.н. - такива правила са разписани в закона. При съпоставка на закона и
устава прави впечатление, че последният акт развива дисциплинарните санкции с
оглед видовете нарушения, като по някои от тях е допуснато кумулативно налагане
на санкции за едно нарушение, каквато възможност не е предвидена в закона.
Недопустимо е в Устава да се създава правна уредба за дисциплинарните наказания,
различна от съдържащата се в закона, тъй като по този начин се нарушава
принципа, че при определянето на всяко наказание се вземат предвид формата на
вината, накърнените интереси, причините и условията, довели до извършване на
нарушението, и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства. Считаме, че е
необходима правна прецизност относно правомощията на КДП и на регионалните
колегии във връзка с реализиране на дисциплинарната отговорност.
Като пропуск на ЗКАИИП следва да се посочи и обстоятелството, че същият не
допуска

въобще

реабилитация

на

лицето.

Налице

са

някои

съществени

разминавания в уредбата на дисциплинарното производство между закона и устава.
Уставът следва да не противоречи на закона.
РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ
Преценката дали една организация да има регионални структури, какъв да е
техния правен статут и каква е ролята и функцията им, е въпрос на решение на
членовете на организацията.
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Така, ЗЧСИ и ЗННД не предвиждат Камарата на частните съдебни
изпълнители и Нотариалната камара да имат свои местни структури.
Обратно, в ЗА, е възприет принципа, че всяка адвокатска колегия е
самостоятелна организационна единица, юридическо лице със свои органи и
бюджет. Адвокат може да членува само в една адвокатска колегия. Всички
адвокатски колегии образуват системата на българската адвокатура, управлявана от
нейните висши органи. Подходът в ЗКАИИП предвижда да има както национални
органи на камарата, така и регионални колегии, които не са юридически лица и не
формират самостоятелен бюджет.
Съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗКАИИП структурата, мандатът, функциите,
правомощията и бюджетът на регионалните колегии се уреждат в устава на
съответната камара. Посочената разпоредба води до извода, че законът признава на
регионалната колегия някаква оперативна самостоятелност в дейността им, макар и
без да имат правен статут на ЮЛ. Какъв да бъде баланса във взаимоотношенията
между националните и регионалните органи на КАБ зависи от това, дали същите ще
имат своята юридическа самостоятелност или ще бъдат местни органи в
изпълнение на целите и политиката на КАБ и на нейните национални органи.
ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
В ЗКАИИП е регламентирана възможността едно лице архитект (проектант)
да упражнява дейността си в следните правно организационни форми:
-

Самостоятелно – като свободна професия;

-

Като търговец;

-

Като дружество (става въпрос само за гражданско дружество).
Независимо от формата, под която се осъществява дейността, съгласно закона

предоставянето на проектантски услуги става в Проектантско бюро, което не следва
да се разглежда като организационна структура, а единствено като място на
осъществяването на дейността, съгласно даденото от закона определение и същото
подлежи на регистрация. От тук може да се направи извода, че всяка организационна
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форма следва да регистрира проектантско бюро т.е. място на упражняване на
дейността.
Следваният модел на организацията на работа в ЗКАИИП е близък до модела
на ЗА, където също има три форми на упражняване на дейността:
-

Самостоятелно;

-

Под формата на съдружие – договорът за съдружие подлежи на регистрация;

-

Като адвокатско дружество, което е ЮЛ по смисъла на ЗА, но не е търговец.
ЗЧСИ и ЗННД е предвиден различен ред, по който може да се упражнява

дейността. Тя е само като свободна професия, като придобиването на качеството
нотариус и частен съдебен изпълнител става след провеждане на конкурс от
министъра на правосъдието.
БЮДЖЕТ
По отношение на бюджета законът посочва единствено източниците за
неговото формиране, и че същият е за една година. Въпрос на целесъобразност и
самостоятелно решение е начина, по който ще се структурира и изпълнява бюджета
на една организация. В тази насока Уставът на КАБ съдържа по-детайлна уредба,
която има за цел да се постигне по-добра финансова отчетност и по - справедливо
разпределение на средствата, с оглед изпълнението на целите в закона

и

управленската програма.
РЕГИСТРИ
ЗКАИИП
Чл. 1 Този закон урежда условията и реда за придобиване, признаване и изгубване на
проектантска правоспособност за упражняване на професиите "архитект" и
"инженер" в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и
устройството и организацията на дейността на професионалните им
организации.
Чл. 3. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране са юридически лица.
Закон за адвокатурата
Чл. 147. Адвокатските
съвети водят регистри на
адвокатите,
младши
адвокатите,

ЗЧСИ
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64
от 2007 г.) В камарата се
създава и води Регистър
на частните съдебни

ЗННД
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 18 от
2003 г.) В Нотариалната
камара се води регистър.
В регистъра се вписват
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адвокатските
сътрудници,
адвокатските дружества
и на чуждестранните
адвокати, допуснати да
упражняват адвокатска
професия
на
територията
на
Република България под
наименованието
в
държавата, в която е
придобита адвокатската
правоспособност.
Правилата за водене на
регистрите се определят
с наредба на Висшия
адвокатски съвет.
Чл. 148. (1) Висшият
адвокатски съвет води
единни
адвокатски
регистри за адвокати, за
младши адвокати, за
адвокатски дружества и
за
чуждестранни
адвокати. Правилата за
водене на регистрите се
определят с наредба на
Висшия адвокатски съвет.
В единните регистри се
вписват предвидените в
закона
обстоятелства
въз основа на данни от
регистрите
на
адвокатските съвети.
(2) В единните регистри
адвокатите се вписват и
получават личен номер,
чиито последни две цифри
представляват
код,
означаващ колегията, а
предшестващите цифри поредният
номер
на
адвоката
според
вписването
му
в
регистъра на адвокатска

изпълнители. В регистъра
се вписват частните
съдебни
изпълнители,
помощник-частните
съдебни изпълнители и
свързаните
с
тях
обстоятелства,
предвидени в закона.
(2) Лице, задължено по
закона
да
заяви
обстоятелства,
подлежащи на вписване в
регистъра, трябва да
извърши това в 7-дневен
срок от настъпване на
обстоятелството.
(3) В регистъра на
частните
съдебни
изпълнители се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007
г.)
името,
единният
граждански
номер
и
районът на действие на
частния
съдебен
изпълнител, съответно
на
помощник-частния
съдебен изпълнител;
2. (нова - ДВ, бр. 31 от
2007 г.) участието на
частния
съдебен
изпълнител в гражданско
дружество по чл. 30, ал. 1;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр.
31 от 2007 г.) адрес на
кантората;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр.
31
от
2007
г.)
наименованието
и
седалището
на
застрахователя
и
размерът
на
застрахователната сума
съгласно чл. 25;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр.
31
от
2007
г.)

нотариусите, помощникнотариусите
и
свързаните
с
тях
обстоятелства,
предвидени в закона.
Чл. 6. Лице, задължено по
закона
да
заяви
обстоятелства,
подлежащи на вписване в
регистъра по чл. 5, или да
представи
документи,
трябва да извърши това в
7-дневен
срок
от
настъпване
на
обстоятелството, освен
ако законът определя друг
срок.
Чл. 7. Всеки има право да
преглежда регистъра на
Нотариалната камара и
да получава извлечение от
него.
Чл. 14. (1) Вписването в
регистъра
на
Нотариалната камара се
извършва по решение на
Съвета на нотариусите.
(2)
За
вписване
на
нотариус в регистъра е
необходимо:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003
г.) да е влязла в сила
заповедта на министъра
на
правосъдието
за
вписване;
2.
да
се
представи
писмена декларация, че не
са налице пречките по чл.
9;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003
г.) да се посочи адресът на
нотариалната кантора и
да
са
изпълнени
изискванията на чл. 13,
ал. 2 и 3;
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колегия. Вписаните в един
ден се подреждат по реда
на
постъпването
на
документите
им.
Личният
номер
от
единния
адвокатски
регистър е постоянен и се
вписва в адвокатската
карта, в договора с
клиента
и
в
адвокатското
пълномощно.
Чл. 149 Вписванията в
адвокатските регистри
имат удостоверително
действие.

обстоятелствата по чл.
31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40
и 41.
(4) Лице, вписано в
Регистъра на частните
съдебни изпълнители, е
длъжно да заяви за
вписване промените в
обстоятелствата,
подлежащи на вписване, в
срока по ал. 2.
(5)
Регистърът
на
частните
съдебни
изпълнители е публичен и
всеки има право да го
преглежда и да получава
извлечения от него.

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 123
от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18
от 2003 г.) да се
представи документ за
вещно
право
върху
нотариалната кантора
или вписан договор за
наем,
декларация
за
произхода на средствата,
вложени за осигуряването
на
нотариалната
кантора,
по
образец,
одобрен от министъра на
правосъдието;
5.
да
се
представи
документ за сключена
застраховка по чл. 30;
6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003
г.) да се представи
образец от печат, одобрен
от
министъра
на
правосъдието;
7. да се представи образец
от подписа на нотариуса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от
2003 г.) За вписване на
помощник-нотариус
е
достатъчно
изпълнението
на
изискванията по ал. 2, т.
1, 2, 5 и 7.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 123 от
1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от
2003 г.) Искането за
вписване в регистъра и
изпълнението
на
изискванията по ал. 2 и 3
трябва да се направи в
двумесечен
срок
от
влизане
в
сила
на
заповедта за вписване. За
незаетото
място
на
нотариус министърът на
правосъдието
издава
заповед за вписване на
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следващия по реда на
класирането кандидат.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от
2003 г.) В едномесечен
срок от постъпване на
искането за вписване в
регистъра Съветът на
нотариусите
извършва
проверка
на
нотариалната кантора
на кандидата с оглед
спазване изискванията на
чл. 13, ал. 2 и 3. За
констатациите
от
проверката се съставя
протокол,
който
се
прилага служебно към
искането.
Чл. 16. (1) В регистъра се
вписват:
1. районът на действие;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003
г.) името и единният
граждански номер на
нотариуса, съответно на
помощник-нотариуса;
3.
адресът
на
нотариалната кантора;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003
г.) срокът на действие на
помощник-нотариуса,
включително
при
заместване;
5. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2003
г.) наименованието и
седалището
на
застрахователя, както и
размера
на
застрахователната сума;
6. (нова - ДВ, бр. 18 от
2003
г.)
обстоятелствата по чл.
41, 42 и 46.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от
2003 г.) Лицата, вписани в
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регистъра
на
Нотариалната камара, са
длъжни в 7-дневен срок да
заявят
за
вписване
промените
в
обстоятелствата,
подлежащи на вписване.
л. 37. (1) Заличаването от
регистъра
на
Нотариалната камара се
извършва служебно от
Съвета на нотариусите
чрез
отбелязване
в
регистъра на:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003
г.)
основанието
за
загубване
на
правоспособността
на
нотариус;
2. датата и името на
лицето, на което е
предаден архивът.
(2) Правоспособността на
нотариуса се загубва със
заличаването
му
от
регистъра
освен
в
случаите по чл. 35, т. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от
2003 г.) Съветът на
нотариусите в тридневен
срок от заличаването
уведомява министъра на
правосъдието,
който
може да насрочи конкурс,
ако
са
налице
предпоставките по чл. 10.
ЗКАИИП е придал важно значение на вписването на един проектант в
регистъра, обвързвайки вписването с правото му да упражнява дейността си.
Законът – чл. 6 посочва безусловно съществуването и воденето на три регистъра,
които се създават и поддържат от УС на КАБ - чл. 22 от закона.
-

на лицата с ОПП;
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-

на лицата с ППП;

-

както и такъв на ПБ.
В устава на КАБ е посочено, че се води единен регистър с няколко

подрегистри, което представлява несъответствие със законовата разпоредба.
ЗКАИИП дава лаконична уредба по отношение на воденето на регистрите,
които съществуват в КАБ. По-подробни правила са разписани в устава. Считаме,
обаче, че законът следва да посочи изрично, че правилата за воденето,
поддържането на регистъра/рите се създават и приемат с акт на някой от органите
на КАБ. Считаме, че законът следва да даде регламентация на основните положения,
съдържание и процедури за вписване, промяна, отписване, както и на тези, свързани
с воденето на регистъра, правото и реда за обжалване и пр.
Що се отнася до регистъра на ПБ, то според нас регистрирането на ПБ е
задължителен елемент от дейността на проектанта и е част от съдържанието на
регистъра/ите на лицата с ОПП и ППП, а не следва да бъде отделен регистър. Това е
така предвид съдържанието, което законът влага в понятието ПБ.
3. Част трета – изводи и препоръки
Основен извод от направеното изследване може да бъде, че действащата
нормативна уредба - ЗКАИИП, регламентираща материята за упражняване на
професията, не предоставя необходимата детайлна регламентация, като в тази
връзка се наблюдава уреждане в устава на камарата по първичен начин на
определени обществени отношения, което е недопустимо. Основен акцент в ЗКАИИП
е придаден на уреждане на структурата и организацията на камарата, като
същевременно липсва регламентация на правата и задълженията на отделните
правни субекти, за които са налице предпоставки за упражняване на дейността. По
начина на формулиране на закона, чрез съдържащите се в него препратки към
устава на камарата, се наблюдава тенденция към близост на КАБ до юридически
лица с нестопанска цел. Сравнително-правният анализ на режима на професията,
упражнявана по ЗКАИИП, съпоставимо с професиите, упражнявани по ЗА, ЗННД и
ЗЧСИ, установява съществени разлики във връзка с регламентирането и
упражняването на тези професии.
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От направения анализ може да се направи извода, че нормативната уредба,
създадена при приемането на ЗКАИИП, е целяла да регламентира структурното
устройство на КАБ, за да обхване учредяването на КАБ като юридическо лице,
правоприемник на организацията, създадена през 1937 г.
Особено съществено трябва да се подчертае, че в ЗКАИИП липсва
регламентация на отделните правно-организационни форми за упражняване на
дейността. Съгласно закона членовете на камарата могат да упражняват дейността
си под различна организационна форма – като физическо лице, упражняващо
свободна професия, като търговец – физическо лице, като търговско дружество или
неперсонифицирано дружество.
В ЗКАИИП не са въведени изисквания по отношение на правноорганизационните форми при упражняване на дейността, което съставлява
съществен пропуск в закона. Съпоставката с регламентацията в ЗА налага
съществени отлики, които не са в полза на ЗКАИИП. В този смисъл, в Закона за
адвокатурата, се съдържат изисквания относно организационните форми при
упражняване на адвокатската професия /адвокатско съдружие и адвокатско
дружество/, като задължително е посочено, че субекти могат да бъдат само
адвокати, а в адвокатското съдружие, освен адвокати – и адвокатски дружества.
Във връзка с горното и при липса на изрична правна уредба в тази насока,
налага се извода, че и лица, които не са архитекти /проектанти/, могат да участват в
търговски дружества или в неперсонифицирани дружества, като осъществяват
дейности, присъщи на архитекти /проектанти/, което е недопустимо.
Специално следва да бъде уредено задължението относно формата, под която
проектантите могат да извършват дейността и предпоставките за тяхното
сдружаване,

като

изрично

се

посочи,

че

при

търговските

дружества

и

неперсонифицираните дружества участници могат да бъдат само проектанти и/или
организации на проектанти. Наличието на такива изисквания, с оглед на субекта на
предоставяне на услугите, е абсолютно необходимо и в контекста на осъществяване
на контрол върху тези услуги от оправомощени за това органи.
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Регламентирането на задължението относно предпоставките за създаване и
функциониране на различните правно-организационни форми на архитектите се
налага и от обществената значимост на професията, като в голяма степен отговаря и
на духа на понятието „регулирана професия”.
Съществен пропуск в ЗКАИИП е липсата на регламентация относно
застраховане на риска „професионална отговорност”. Действително, в Закона за
устройство на територията се съдържат правни норми относно застраховане в
проектирането и строителството, но доколкото и юридически лица могат да
извършват проектантски дейности, то следва да се приеме, че отговорността може
да бъде реализирана по отношение на юридическото, а не на физическото лице.
За разлика от този подход, по Закона за адвокатурата физическото лице –
адвокат, е застраховано за времето на своята професионална дейност за вредите,
които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията му,
като дори и при упражняване на дейността под формата на адвокатско дружество,
всеки един от съдружниците е застрахован поотделно от това дружество.
Разписване на ясни правила относно персоналната отговорност на проектанта за
вреди, причинени при осъществяване на дейността, ще има за правна последица
дисциплиниращ ефект и упражняване на професията с необходимата отговорност.
Въз основа на извършения анализ се налагат и следните препоръки:
Необходими са изменения и/или допълнения в преобладаващата част от
текстовете на ЗКАИИП, като в правната рамка следва да намерят отражение
разпоредби, отнасящи се до изисквания във връзка с упражняване на дейността,
регламентиране на правата и задълженията на архитекта, детайлизиране на
уредбата относно органите на национално ниво и регионалните колегии,
актуализиране

на

нормите

за

дисциплинарното

производство,

както
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осъвременяване на правната база за осъществяване на дейността. Наложително е
създаването на разпоредби, съдържащи детайлна уредба относно различните
правно-организационни форми за упражняване на дейността, с въвеждане на
изисквания за субектите, които могат да се сдружават, с цел съвместно предоставяне
на услуги по проектиране и пр. Акцент следва да бъде придаден и на персоналната
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отговорност на проектанта, което да намери своето отражение и в разписване на
правила за обезщетяване на вредите, които могат да настъпят при осъществяване на
професионалната дейност.
В резултат на анализа, с оглед на неговия предмет, не се предлагат конкретни
текстове, доколкото е необходима преценка относно насоките за промяна на
нормативната уредба и формирането на правно-валидно решение за това.
Настоящият анализ е изготвен единствено за ползване от членовете на Камарата на
архитектите в България. Нито една част от него не може да бъде превеждана,
препечатвана и размножавана или използвана в каквато и да е друга форма, без
предварителното писмено съгласие на Камарата.

адвокат Силвия Русанова
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