Szkolenie adwokatów w zakresie prawa UE w Bułgarii
Organ odpowiadający: Naczelna Rada Adwokacka (Висш адвокатски съвет)
OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Bułgarii

1. Dostęp do zawodu
Wymagane wykształcenie wyższe / studia uniwersyteckie
TAK
Wymagany dyplom ukończenia studiów prawniczych
TAK
 Co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie prawniczym
Warunki, które musi spełnić adwokat, aby
(np. sędzia, prokurator);
uzyskać pełne prawo do wykonywania

złożenie egzaminu pisemnego i ustnego organizowanego
zawodu:


przez Naczelną Radę Adwokacką;
wpis na listę adwokatów.

Podstawa prawna:
bułgarska ustawa o adwokaturze

Alternatywne drogi do zawodu:

TAK
Podstawa prawna:
art. 3 ustawy o adwokaturze (Закон за адвокатурата)
Kandydaci posiadający tytuł naukowy „doktora prawa”, a
także osoby z ponad pięcioletnim stażem pracy w
zawodzie prawniczym mogą zostać wpisani na listę
adwokatów bez konieczności składania egzaminu.
Podstawa prawna:
Artykuł 6 ust. 3 ustawy o adwokaturze. W takich
przypadkach kandydaci muszą przedstawić dowód
potwierdzający, że spełniają odpowiednie wymagania, aby
uzyskać wpis na listę adwokatów.

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?
Obowiązkowa
Rodzaje struktur odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń w trakcie aplikacji
Forma szkoleń w trakcie aplikacji
Egzamin wstępny / sprawdzenie wiedzy przed
rozpoczęciem aplikacji
Ustalony program nauczania w trakcie
aplikacji
Szczególne zasady dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i szkoleń językowych
Ocena/egzamin po odbyciu aplikacji

NIE
NIE
W Bułgarii nie funkcjonuje system aplikacji.
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między doskonaleniem
zawodowym a szkoleniem z zakresu
specjalizacji

Obowiązek doskonalenia
zawodowego

TAK

Obowiązek szkolenia z zakresu
specjalizacji
Obowiązek nauki języków obcych

TAK

Obowiązek włączenia treści związanych z
prawem UE w zakres doskonalenia
zawodowego / szkolenia z zakresu
specjalizacji

NIE
Adwokaci w Bułgarii są objęci obowiązkiem doskonalenia
zawodowego (art. 28 ustawy o adwokaturze). W Bułgarii
nie funkcjonuje system szkolenia z zakresu specjalizacji.
Dlatego też obowiązkiem każdego adwokata jest odbycie
szkoleń z zakresu specjalizacji w dziedzinie, która jest
istotna dla prowadzonej przez niego praktyki zawodowej.
Obowiązek doskonalenia zawodowego jest określony w
prawie krajowym i w regulaminie wewnętrznym Izby:
 art. 27 bułgarskiej ustawy o adwokaturze –
adwokaci są zobowiązani do utrzymywania i
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;
 zgodnie z art. 28 ust. 1 bułgarskiej ustawy o
adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka ustanawia
Centrum Szkolenia Adwokatów w celu utrzymania i
podnoszenia kwalifikacji adwokatów.
Na mocy przywołanych powyżej przepisów ustawy o
adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka utworzyła Centrum
Szkolenia Adwokatów, które organizuje szkolenia w ramach
doskonalenia zawodowego.
Obowiązek szkolenia z zakresu specjalizacji jest określony
w regulaminie wewnętrznym Izby.
Brak takich wymogów w ustawie o adwokaturze.
W trakcie studiów uniwersyteckich studenci są zobowiązani
do zaliczenia określonej liczby kursów z nauki języków
obcych.
Brak

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

W bułgarskim systemie szkolenia nie przewidziano takiej
możliwości.
Centrum Szkolenia Adwokatów jest finansowane przez Naczelną
Radę Adwokacką i wydaje wyłącznie certyfikaty uczestnictwa w
seminariach.

Liczba organizatorów szkoleń
oferujących działania szkoleniowe w
ramach doskonalenia zawodowego

Od 11 do 20 organizatorów szkoleń

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane działania
szkoleniowe w ramach doskonalenia
zawodowego

Liczba organizatorów szkoleń
zaangażowanych w prowadzenie
szkoleń z zakresu specjalizacji

Brak systemu akredytacji szkoleń w ramach doskonalenia
zawodowego dla adwokatów. Seminaria prowadzą następujący
organizatorzy szkoleń:
 Izba;
 organizacja zarządzana lub utworzona przez Izbę;
 nieakredytowany prywatny komercyjny organizator szkoleń;
 nieakredytowany prywatny lub publiczny niekomercyjny
organizator szkoleń.
NIE DOTYCZY

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane działania
szkoleniowe na potrzeby szkoleń z
zakresu specjalizacji

NIE DOTYCZY

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach obowiązku
doskonalenia zawodowego lub szkolenia
z zakresu specjalizacji







Uczestnictwo w szkoleniach
stacjonarnych;
uczestnictwo w konferencjach
szkoleniowych;
uczestnictwo w działaniach
szkoleniowych jako osoba
prowadząca szkolenie lub
patron;
przygotowywanie/publikacja
opracowań.

Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w innym
państwie członkowskim:
Tak, obowiązek szkolenia
można spełnić,
uczestnicząc w
działaniach szkoleniowych
w innym państwie
członkowskim.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań z zakresu
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Proces nadzoru obejmuje:

NIE DOTYCZY

W Bułgarii nie funkcjonuje
system nadzoru.

