АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД
Благоевград, п.к. 2700
ул. „Полковник Димов” 1

тел. /факс 073 /884494
E-mail: office@blak.lex.bg

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тези правила уреждат реда и условията за работата и дейността по предоставяне на
безплатна правна помощ на физически лица в Регионален център за консултиране към
Адвокатски Съвет - Благоевград, наричан за краткост Центъра.
(2) Регионалният центрър се създава с цел облекчаване достъпа до правна помощ на
физически лица от уязвими социални групи от съответния район, чрез ползване услугите на
адвокати вписани в Националния регистър за правна помощ от Адвокатска колегия Благоевград.
(3) 1. Центърът предоставя правна помощ на физически лица, от съответния район,
принадлежащи към уязвими социални групи, като целта на дейността му е и да се облекчи
достъпа на същите до правна помощ съгласно чл. 11 от Правилника за дейността на
регионалните центрове към адвокатските съвети на НБПП, и се управлява от Адвокатски
съвет - Благоевград.
2. Адвокатски съвет – Благоевград определя за седалище и адрес на Регионалния център гр.
Благоевград, ул. ”Полковник Димов” № 1, партер, както и контактите телефон/факс:
073/884494, електронна поща akbl_centar@abv.bg. Към Центъра се създават клонове в гр.
Сандански, гр. Петрич, гр. Разлог и гр. Гоце Делчев, които ще се обслужват от заявилите да
бъдат вписани като консултанти в този център адвокати, приоритетно работещи в съответните
райони.
3. Адвокатски съвет, взема решение за популяризиране наличието на регионален център и
неговите клонове по райони, с координатите за връзка с тях - адрес и телефон, чрез съобщения
и обяви в общините и местните дирекции „Социално подпомагане", в областните и общински
администрации, в местните специализирани институции за предоставяне на социални услуги,
изброени в чл. 36, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
резидентен тип - домове за стари хора и деца и други, в местните регионални структури на
Агенцията по заетостта, Агенцията за закрила на детето, при наличие на такива в съответния
район, в приюти и центрове за временно настаняване, закрила и помощ на жертви на
престъпление, Районните съдилища по места и Окръжен съд – Благоевград, местните медии и
други.
(4) За ползване на услугите на Центъра не се заплащат такси
(5) Издръжката, помещение за осъществяване на консултации, техническо оборудване и
персонал, обслужващ Регионалния център, находящ се в Благоевград, са за сметка на
Адвокатска колегия – Благоевград. Клоновете към Регионалния център, находящи се в гр.
Петрич, гр. Сандански, гр. Разлог и гр. Гоце Делчев ще се поддържат чрез сключени договори
за съвместна дейност със Социалните служби и Общините в региона, които да предоставят
работни помещения, където би могло да се обособи работно място за адвокатите, провеждащи
правните консултации, както и за техническо оборудване и интернет.
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РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ДЕЙНОСТТА В
РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 2 (1) Адвокатите, които обслужват Регионалният център и клоновете към него, трябва да
са вписани в Националния регистър за правна помощ.
(2) За да участват в организацията и дейността на Регионалния център, адвокатите
следва да подадат заявление по образец до Адвокатски съвет – Благоевград, с информация,
касаеща в коя област на правото ще предоставят правни съвети и консултации.
(3) Срокът за подаване на заявленията за вписване в Регионалния Център се определя с
Решение на Адвокатски съвет – Благоевград.
(4) С решение АС определя поименно адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград,
вписани в Националния регистър за правна помощ, които ще предоставят консултации, като
ги разделя в групи по видове области на правото;
1. Адвокатският съвет може да допълва и променя списъка на адвокатите определени за
консултации в центъра и неговите клонове, с ново решение;
2. Адвокатският съвет определя дни и часове за работата на Регионалния център и
неговите клонове по райони;
3. След изготвяне на месечен график /седмичен или месечен/ за дежурства на вписаните
за консултации в Регионалния център адвокати по дни и часове, /като по време на дежурство
приемната /те/ ще се обслужва /т/ едновременно от адвокати практикуващи гражданско и
наказателно право/, същият ще бъде утвърждаван с Решение на Адвокатски съвет .
(5) Адвокатски съвет определя реда и условията за организация на работата по
предоставяне на правни съвети и консултации, което включва определяне на начина и
формата на регистриране на постъпилите молби и заявки от граждани, дадените консултации,
начина по който ще се осъществява приема и/или посещението на нуждаещи се граждани,
формата на консултацията - писмена и/или устна, необходимостта от предоставяне на писмени
документи за изясняването на факти и обстоятелства свързани с правния проблем на лицето и
други.
(6) Адвокатите, обслужващи Регионалният център и клоновете към него, предоставят
безплатна правна помощ, под формата на правни съвети и консултации по граждански,
изпълнителни, наказателни и административни производства, или насочват лицето към
съответния административен орган, ведомство, институция или организация, компетентен за
решаване на изложения проблем, съдействат за оформяне на съответната молба до
компетентния административен орган, институция или организация, на лица, които отговарят
на посочените в Приложение към правилата за работа подробно изброени документи.
Чл.3 Процедурата по предоставяне на правна помощ под формата на правни съвети и
консултации е следната:
 След установяване, че лицето отговаря на условията по чл. 8 от настоящия
правилник, удостоверени със съответни документи, адвокатът се запознава с
правния проблем на лицето, въз основа на устни обяснения на последното и/или
писмени документи, представени от лицето;
 При наличието на условията по чл. 8 от настоящия правилник, адвокатът
съдейства на лицето за правилното и цялостно попълване на молбата декларация, комплектована със съответните документи, удостоверяващи
правото на правна помощ.
 Молбата-декларация се изпраща до НБПП за вземане на решение от
председателя;



Председателят на бюрото взема решение за предоставяне на правна помощ и
назначаване на адвокат, което се изпраща на адвокатския съвет;
 Адвокатът предоставя консултацията след получаване на решението по
предходната точка, регистрира се в софтуерния продукт и се отчита в края на
месеца;
 Консултацията се описва в справката от софтуерния продукт, като последната
трябва да се подпише и от лицето получило консултация;
 Консултацията обхваща информация за срокове, документи, съдебни и други
органи, компетентни за решаване на изложения проблем, реда и условията за
неговото решаване, както и преценка дали по-нататъшното предоставяне на
правна помощ е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла както
и дали претенцията на лицето е основателна, обоснована или допустима.
Чл. 4 Всеки адвокат от регионалния център и клоновете му по райони, ежемесечно отчита
предоставените от него консултации, като попълва утвърдената, на заседание на бюрото,
отчетна форма-образец, комплектована със справка за предоставените консултации от
софтуерната програма и я депозира пред адвокатският съвет за становище и заверка.
Чл. 5 Заплащането на адвокатите от регионалният център се извършва от НБПП, въз основа на
отчет, комплектован със съответните документи, удостоверяващи извършената от адвоката
работа и становище на адвокатския съвет по реда на Наредбата за заплащането на правната
помощ /изм. и доп. ДВ бр. 98 / 15.12.2015 год./.
Чл. 6 Адвокатски съвет заверява месечните отчети на адвокатите, като изготвя надлежно
оформено становище, и изпраща същите в НБПП незабавно след приключването на месеца;
Чл. 7 Председателят на адвокатски съвет или оправомощен от него член на адвокатския съвет,
извършва периодично проверки относно спазването на реда и условията при предоставяне на
правни съвети и консултации в центъра. При констатирани нарушения на Закона за
адвокатурата, Закона за правната помощ, Етичния кодекс на адвоката, съответният адвокатски
съвет може да наложи дисциплинарно наказание на адвоката по реда на ЗА и да сигнализира
НБПП за налагане на съответните санкции по Закона за правната помощ .
Чл. 8 Регионалният център и клоновете към него по райони предоставят безплатна правна
помощ на долу изброените физически лица при наличието на посочените за всяка група
условия и документи, които ги удостоверяват:
• лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна социална
помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане - заповед или удостоверение от директора на дирекция" Социално
подпомагане" по постоянен адрес на кандидата, че отговаря на условията за
получаване или че получават социални помощи по чл. 9 от ППЗСП;
• лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за
отопление за настоящия или предходния отоплителен сезон - заповед или
удостоверение от директора на Дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес
на кандидата, че отговаря на условията за получаване или че получава целева помощ за
отопление по реда на Наредба № РД-07-5/16 май 2008 год. за отпускане на целева
помощ за отопление;
 лица настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или
ползващи социална услуга-резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе" заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" по постоянен адрес на
лицето, договор за настаняване във специализираната институция, деца настанени в
приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за
закрила на детето - заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" и /или
съдебно решение /. В тези случаи консултацията може да бъде поискана и предоставена
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на лицата, които са законни представители на детето, настойници или попечители, само
ако изложеният от тях правен проблем касае правата на детето.
дете в риск - заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" или документ,
удостоверяващ, че е настанено в специализирана институция за предоставяне на
социални услуги. В тези случаи консултацията може да бъде поискана и предоставена
на лицата, които са законни представители на детето, настойници или попечители,
както и на директорите на специализираните институции само ако изложеният от тях
правен проблем касае правата на детето. Лица по чл. 144 от Семейния кодекс за
издръжка - документ, удостоверяващ, че лицето учи редовно в средно или висше
училище, декларация, за семейно положение, имуществено състояние, доходи и
трудова заетост;
Лица, пострадали от домашно или сексуално насилие, от трафик на хора или друго
престъпление - документ, освидетелстващ лицето за нанесена физическа травма,
документ от разследващ орган, идентифициращ лицето като пострадал от
престъпление, документ от приют или център за временно настаняване, закрила и
помощ на лицето, декларация за семейно положение, имуществено състояние, доходи и
трудова заетост.
Лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за
които предоставянето на правна помощ не се дължи на друго правно основание документ, удостоверяващ че лицето е настанено в център и декларация, че не разполага
със средства.;
Чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и
чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване - документ,
удостоверяващ че лицето е настанено в такъв дом или че му е наложена принудителна
административна мярка и декларация, че не разполага със средства;

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 8 ОТ ПРАВИЛНИКА
Кандидатът за безплатна правна помощ следва да представи някой от посочените подолу документи, съобразно групата, в която попада.
1. Заповед или удостоверение от директора на дирекция „Социално подпомагане" по
постоянен адрес на лицето, че отговаря на условията за получаване или че получава
месечни социални помощи по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане.
2. Заповед или удостоверение от директора на дирекция „Социално подпомагане" по
постоянен адрес на лицето, че отговаря на условията за получаване или че получава
целеви помощи за отопление по реда на Наредба № РД-07-5/2008 гдд. на МТСП за
предходния или настоящия отоплителен сезон.
3. Заповед от директора на дирекция „Социално подпомагане" по постоянен адрес или
договор за настаняване на лицето в специализирана институция за предоставяне на
социални услуги, или за ползване на социална услуга-резидентен тип, или социална
услуга звено „Майка и бебе" - изчерпателно изброени в чл. 36, ал. 2, т. 7, т. 9 и ал. 3 от
същия член от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
4. Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" или съдебно решение за
настаняване на дете в приемно семейство или в семейство на близки или роднини по
реда на Закона за закрила на детето.
5. Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" или друг документ,
удостоверяващ, че детето ползва социална услуга или че е настанено в специализирана
институция за предоставяне на социални услуги посочени в чл. 36, ал. 2, т. 7, т. 9 и ал. 3
от същия член от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
6. Документ от учебното заведение, в което учи лицето по чл. 144 от Семейния кодекс
или детето, когато се касае за издръжка на тези лица и декларация, за семейно
положение, имуществено състояние, трудова дейност и доходи на лицето.
7. За лица пострадали от престъпление - документ от разследващ орган, идентифициращ
лицето като жертва на престъпление, документ от медицинска институция,
удостоверяващ нанесени на лицето физически травми, документ от приют или център
за временно настаняване, закрила и помощ на лицето, декларация за семейно
положение, имуществено състояние, трудова дейност и доходи на лицето.
8. Документ, че лицето е настанено в център за бежанци, декларация, че не разполага с
парични средства.
9. Документ, че лицето е настанено в специален дом за временно настаняване, документ
за наложена принудителна административна мярка по реда на Закона за чужденците в
РБ и декларация, че не разполага с парични средства.
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