
по 
ред Дейност Задачи Планиран резултат Брой 

часове 

1 
Общо въведение в 
работата и дейността на 
адвокатската кантора.. 

Запознаване с 
основните насоки на 
дейност и сферите на 
правото, в които 
работи адвокатската 
кантора. 

Придобиване на 
основни знания за 
дейността на 
адвокатската 
кантора.  

8 

2 Запознаване с основни 
нормативни актове. 

Запознаване с 
законите и 
подзаконовите актове, 
с които основно 
работи адвокатската 
кантора. 

Усвояване на 
основни норми от 
законите и 
подзаковите актови, 
свързани с по-
нататъшната дейност 
на стажанта в 
адв.кантора. 

8 

3 
Запознаване с канали на 
движение на 
информацията. 

Запознаване с 
начините за 
комуникация с 
отделните кантори на 
адвокатското 
дружество, връзка с 
клиентите на 
кантората. 

Придобиване на 
знания и умения за 
комуникиране с 
колегите от 
различните кантори 
при изпълнение на 
конкретни задачи от 
стажанта, както и за 
информиране на 
клиентите за хода на 
делата им. 

8 

4 Запознаване с основна 
проблематика. 

Затвърждаване на 
досега преминатите 
дейности. 

Усъвършенстване на 
знанията и уменията 
по досега 
преминатите 
дейности. 

16 

5 
Запознаване с начина на 
учредяване и вписване на 
търговци. 

Запознаване с 
основните документи 
и начина на 
изготвянето им, 
съгласно изискванията 
на Търговския закон и 
Закона за търговския 
регистър. Запознаване 
с формализованите 
документи на Агенция 
по вписванията - 
Търговски регистър. 

Придобиване на 
знания и умения при 
изготвянето на 
документи за 
учредяване и 
вписване на 
търговци. 

8 

6 

Запознаване с начина на 
учредяване и вписване на 
сдружения, фондациии, 
кооперации 

Запознаване с 
изискванията на 
Закона за 
юридическите лица с 
нестопанска цел за 

Придобиване на 
знания и умения при 
изготвяне на 
документите за 
учредяване на 

8 



по 
ред Дейност Задачи Планиран резултат Брой 

часове 
учредяване и вписване 
на сдружения, 
фондации, 
кооперации. 

сдружения, 
фондации, 
кооперации.  

7 Запознаване с начина на 
изготвяне на договори. 

Запознаване с 
различните видове 
договори и със 
основните изисквания 
на Закона за 
задълженията и 
договорите. 

Придобиване на 
знания и умения за 
изготвяне на 
различни видове 
договори. 

8 

8 Работа по проведеното до 
момента обучение. 

Затвърждаване на 
досега преминатите 
дейности. 

Усъвършенстване на 
знанията и уменията 
по досега 
преминатите 
дейности. 

16 

9 
Запознаване с начина на 
изготвяне на нотариални 
актове. 

Запознаване с 
видовете нотариални 
актове и основни 
изисквания при 
изготвянето им. 

Придобиване на 
знания и 
практически умения 
за изготвяне на 
различните видове 
нотариални актове. 

8 

10 
Запознаване с начина на 
изготвяне на молби и 
жалби. 

Запознаване с 
основните изисквания 
и съдържанието на 
молбите и жалбите до 
съдилищата, 
прокуратурата и 
ведомства. 

Придобиване на 
знания и 
практически умения 
при изготвяне на 
молби и жалби. 

8 

11 Запознаване с начина на 
изготвяне на покани. 

Запознаване с начина 
на изготвяне на 
различни видове 
покани, особено на 
нотариално заверени 
покани, както и с 
тяхното съдържание за 
доброволно уреждане 
на спорове. 

Придобиване на 
знания и 
практически умения 
при изготвянето на 
различни видове 
покани. 

8 

12 Работа по проведеното до 
момента обучение. 

Затвърждаване на 
знанията и уменията 
по досега преминатите 
дейности. 

Усъвършенстване на 
знанията и уменията 
по досега 
преминатите 
дейности. 

16 

13 
Провеждане на правна 
защита и съдействие при 
развод по взаимно 

Запознаване с 
изискванията на 
Семейния кодекс за 

Придобиване на 
знания и 
практически учения 

16 



по 
ред Дейност Задачи Планиран резултат Брой 

часове 
съгласие (чл. 50 СК). 
Изготвяне на молба до 
съда, споразумение по чл. 
51, ал. 1 от Семейния 
кодекс и други 
приложени документи. 
Комплектуване на 
молбата за развод и 
завеждане на делото в 
съда. 

образуване на дело за 
развод по взаимно 
съгласие. Участие в 
съвместна 
консултация с клиенти 
за уточняване на 
параметрите на 
споразумението. 
Участие в изготвяне 
на документите за 
развода. Участие в 
завеждане на делото в 
съда. 

при подготовката за 
развод по взаимно 
съгласие. 

14 

Участие в провеждане на 
консултации на клиенти 
по различни казуси, 
съобразно текущия 
график на адвокатското 
дружество.Изготвяне на 
искови молби и други 
документи съвместно с 
адвокат от кантората.  

Съвместно 
провеждане на 
консултации с 
клиенти. Анализ на 
проведените 
консултации. 
Изготвяне на 
документи за 
образуване на дело. 
Образуване на дело в 
съда. 

Придобиване на 
знания и 
практически учение 
при работа с клиенти 
- провеждане на 
консултации, 
подготовка на 
документи и 
образуването на дела 
в съда. 

40 

15 

Участие в подготовката и 
провеждането на съдебни 
заседания в съдилищата 
по дела на адвокатската 
кантора. 

Запознаване с 
текущите дела на 
дружеството, по които 
предстои съдебно 
заседание. Обсъждане 
и подготовка за 
предстоящото съдебно 
заседание.  

Придобиване на 
знания и 
практически умения 
при подготовката за 
участието в съдебно 
заседание. 
Придобиване на 
обща представа за 
воденето на 
съдебното заседание 
и защитата на 
клиента.  

24 

16 

Цялостен обзор на 
практиката и обсъждане и 
изясняване на възникнали 
въпроси при провеждане 
на практиката. Участие в 
текущата дейност на 
адвокатската кантора. 

Практически съвети и 
изясняване на 
проблемни въпроси, 
възникнали по време 
на практиката. 
Повторно извършване 
на дейности. 

Усъвършенстване на 
придобитите знания 
и практически 
умения от всички 
дейности, 
провеждани по време 
на практиката. 

40 

     ОБЩ БРОЙ 
ЧАСОВЕ 240 

 


