Advokātu mācības par ES tiesībām: Bulgārija
Atbildīgā struktūra: Висш адвокатски съвет / Augstākā advokātu padome
ADVOKĀTU VALSTS MĀCĪBU SISTĒMAS APRAKSTS — Bulgārija

1. Profesijas apguves priekšnosacījumi
Vajadzīga augstākā / universitātes līmeņa izglītība
JĀ
Vajadzīgs akadēmiskais grāds tiesību zinātnē
JĀ
 Jāpierāda, ka persona vismaz divus gadus ir strādājusi
Kas jādara, lai iegūtu pilntiesīga jurista
par juristu (piem., tiesnesi, prokuroru);
kvalifikāciju



jānokārto rakstisks un mutvārdu eksāmens, ko organizē
Augstākā advokātu padome;
jāreģistrējas advokātu kolēģijā.

Juridiskais pamats:
Bulgārijas Advokātu kolēģijas likums

Alternatīvi profesijas iegūšanas veidi

JĀ
Juridiskais pamats:
Advokatūras likuma (Закон за адвокатурата) 3. pants.
Advokātu kolēģijā, nekārtojot eksāmenu, var reģistrēties
kandidāti, kam ir izglītības un zinātniskais grāds “Tiesību
zinātnes doktors”, un personas, kas var pierādīt, ka ir
sniegušas juridiskos pakalpojumus vairāk nekā piecus
gadus.
Juridiskais pamats:
Advokatūras likuma 6. panta 3. punkts. Tādā gadījumā, lai
kandidātu iekļautu advokātu reģistrā, viņam/viņai ir jāpierāda
tikai atbilstība attiecīgajai prasībai.

2. Mācības stažēšanās periodā
Vai valstī pastāv stažēšanās periods?
Obligātas mācības
Par ievadmācību rīkošanu atbildīgās
struktūras
Ievadmācību veids
Uzņemšanas eksāmens / pārbaude pirms
stažēšanās perioda
Obligāta mācību programma, kas jāapgūst
stažēšanās periodā
Īpaši pienākumi attiecībā uz mācībām par ES
tiesībām un valodu apmācību
Novērtēšana/eksāmens pēc stažēšanās
perioda

NĒ
NĒ
Bulgārijā nav ievadmācību sistēmas.
Nepiemēro
Nepiemēro
Nepiemēro
Nepiemēro
Nepiemēro
Nepiemēro

3. Pastāvīgo mācību sistēma
Pastāvīgo/specializēto mācību diferencēšana

Obligātas pastāvīgās mācības

JĀ

Obligātas specializētās mācības

JĀ

NĒ
Bulgārijā pastāvīgās mācības advokātiem ir obligātas
(Advokatūras likuma 28. pants). Bulgārijā nav specializēto
mācību sistēmas. Tāpēc par specializēšanos ar advokāta
praksi saistītajās jomās advokātiem ir jārūpējas pašiem.
Obligātās mācības, kas paredzētas valsts tiesību aktos un
advokātu kolēģijas iekšējos noteikumos
 Bulgārijas Advokātu kolēģijas likuma 27. pants:
zvērinātiem advokātiem ir pienākums uzturēt un
paaugstināt savu kvalifikāciju;
 Bulgārijas Advokātu kolēģijas likuma 28. panta
1. punkts: lai uzturētu un paaugstinātu zvērinātu
advokātu kvalifikāciju, Augstākā advokātu padome
izveido zvērinātu advokātu mācību centru.
Saskaņā ar minētajiem Advokatūras likuma pantiem
Augstākā advokātu padome izveidoja Advokātu mācību
centru, kas nodrošina obligātās un pastāvīgās mācības.
Obligātās specializētās mācības, kas paredzētas advokātu
kolēģijas iekšējos noteikumos

Obligātas svešvalodu mācības

Advokatūras likumā šādi pienākumi nav paredzēti.
Mācoties universitātē, studentiem ir pienākums apgūt
konkrētu mācību kursu skaitu svešvalodās.

Pienākums iekļaut ES tiesību saturu
pastāvīgo/specializēto mācību programmā

NĒ

4. Akreditācijas sistēmas un mācību organizatori
Akreditācijas iespējamība

Bulgārijas mācību sistēma šādu iespēju nenodrošina —
Advokātu mācību centra darbību finansē Augstākā advokātu
padome, un tas izsniedz tikai sertifikātus par semināru
apmeklēšanu.

To mācību organizatoru skaits, kuri
organizē pastāvīgo mācību pasākumus

11–20

Mācību organizatoru struktūras, kas
izstrādā akreditētus pastāvīgo mācību
pasākumus

Uz specializāciju vērsto mācību
organizatoru skaits
Mācību organizatoru struktūras, kas
izstrādā akreditētus specializēto mācību
pasākumus

Bulgārijā nav advokātu pastāvīgo mācību akreditācijas sistēmas.
Seminārus piedāvā šādi mācību organizatori:
 advokātu kolēģija;
 advokātu kolēģijas pārvaldīta vai izveidota organizācija;
 neakreditēts privāts komerciālu mācību organizators;
 neakreditēts privāts vai publisks bezpeļņas mācību
organizators.
Nepiemēro

Nepiemēro

Pasākumi un metodes
Atļautie obligāto pastāvīgo vai
specializēto mācību pasākumu veidi






Klātienes mācību sesiju
apmeklēšana;
mācību konferenču
apmeklēšana;
mācību pasākumu vadīšana
(pasniedzējs vai privātskolotājs);
rakstu darbi / publikācijas.

Dalība citā dalībvalstī
īstenotos mācību
pasākumos:
jā, pienākumus mācību
jomā var izpildīt,
piedaloties citā dalībvalstī
īstenotos mācību
pasākumos.

5. Mācību pasākumu uzraudzība
Pastāvīgo mācību pasākumu uzraudzībā
iesaistītās organizācijas

Nepiemēro

Uzraudzības procesā īstenotās
pārbaudes

Nepiemēro

Bulgārijā nav uzraudzības
sistēmas.

