
ПРАВНА ПРОГРАМА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ОТ ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ

Цели на проекта

Проектът цели да разшири кръга от лица, които ползват правна помощ при условията
на полицейско задържане, да установи стандарти за предоставяне на правна помощ
от дежурни адвокати, както и да създаде механизъм за бързо постъпване и
разпределяне на исканията за правна помощ в местната адвокатска колегия.

Проектът се основава на досегашната работа с адвокатите от Велико Търново. В
проекта те ще участват като индивидуални адвокати, а организацията им в
Адвокатско дружество позволява по-добра отчетност на извършените действия във
връзка с предоставянето на правна помощ и директен достъп до адвокатска
документация и възможност за организиране на система за събиране на надеждна
статистическа информация.

Експериментираният модел за назначаване на правна помощ ще се прилага в рамките
на сега действащия закон, т.е. исканията за назначаване на защитник, които
постъпват от полицията, ще бъдат разпределяни от Местната адвокатска колегия към
всички адвокати от списъка със служебни защитници.

Средства за реализирането на проекта

За да се осигури приемането на проекта и резултатите от него, на национално и на
местно ниво се създават координационни съвети, които се състоят от представители
на всички партньори по проекта.

В рамките на проекта се създава организация за установяване на надеждна
комуникация между РПУ Велико Търново и Адвокатския съвет във Велико Търново
чрез изграждане на пряка телефонна безплатна линия. Ще бъде разработена
конкретна процедура за връзка между полицейските поделения и адвокатската
колегия.

Ще бъде извършено обучение на полицейски служители и адвокатите. За да се
гарантира качеството на предоставяната правна помощ ще се установят стандарти по
отношение на времето на явяване на адвокатите и минималните действия, които
трябва да извършат за клиентите. За следеното и отчитането на параметрите на
предоставената правна помощ по проекта ще бъде разработен нарочен механизъм.

При необходимост, резултатите от проекта ще бъдат използвани за промени в Закона
за правната помощ и изработване на препоръчителни стандарти да адвокатските
колегии в страната.

Статус на проекта

В процес на реализация

Развитие на проекта

В подготвителната фаза на проекта, Институт "Отворено общество" – София проведе
предварителни консултации с ключови партньори като Министерство на вътрешните
работи, Министерство на правосъдието, Националното бюро за правна помощ и
Висшия адвокатски съвет. Тяхното съгласие бе от особена важност за приемането на
проекта и на резултатите от него на национално ниво.

Желанието им да участват като партньори по проекта се изразява в подписването на
споразумение за сътрудничество, с което те подкрепят осъществяването на проекта,
което значително е от особена важност за приемането на проекта и резултатите от
него на национално и на местно ниво.

Изпълнението на проектът изисква общите усилия на всички партньори на местно
ниво, за чиято цел се създаде управляващ комитет. Той подпомага по-добрата
координация при изпълнението на дейностите по проекта и улеснява неговото
управление. Комитетът включва по двама представители на местната адвокатурата и
полицията като основни партньори по проекта, Бюрото за правна помощ, което се
подпомага от ИОО и по един представители от съда, прокуратурата. Работата на
комитета се ръководи от представител на Институт "Отворено общество" – София.
Първата среща беше проведена на 25 януари 2008 г.

Очаквани резултати

В резултат от изпълнението на проекта ще се разработи система за разпределяне на
постъпилите искания за правна помощ, ще се установят стандарти за качество на
предоставяне на правната помощ, ще се увеличи броя на лицата, които ползват
правна помощ. При приключването на проекта ще бъдат обучени полица и адвокати
и ще нарасне информираността на гражданите по отношение правото на служебен
защитник при 24 часовото задържане.

През 2008 г. Институт "Отворено обшество" - София, съвместно с Националното бюро
за правна помощ, публикува и разпространи брошурата "Права на задържания" (на
български език и на още 9  европейски езика)

Партньори

Министерство на вътрешните работи 
 Министерство на правосъдието 

 Висш адвокатски съвет 
 Национално бюро за правна помощ 

 Адвокатски съвет - Велико Търново 
 Областна дирекция на полицията – Велико Търново 

 Районно полицейско управление – Велико Търново

Експерти

Иванка Иванова 
 Велислава Делчева

Финансиране

Правна инициатива Отворено общество - Будапеща 
 Институт "Отворено общество" – София

Лице за контакт

http://osi.bg/downloads/File/2012/broshura_B.pdf
http://osi.bg/downloads/File/2012/broshura_A.pdf


Велислава Делчева 
 vdelcheva@osi.bg
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