
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за 

минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр. 64 от 2004 
г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 

2014 г.; изм., бр. 10 от 2016 г. с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС по 
адм. д. № 10395 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.; изм., бр. 41 от 2017 г. 

с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3002/2015 г. и 
Решение № 5485 от 2.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 1403/2017 г.; изм., бр. 7 

от 2019 г.; изм., бр. 45 от 2020 г. с Решение № 13062 от 3.10.2019 г. на ВАС по 
адм. д. № 3586/2016 г. и Решение № 5419 от 8.05.2020 г. на ВАС по адм. д. № 

14384/2019 г.; изм. и доп., бр. 68 от 31.07.2020 г.) 
 

Обн. - ДВ, бр. ………. от …………...2022 г. 
 

Издадена от Висш адвокатски съвет 
 

§ 1. (1) В разпоредбата на чл. 2, ал. 5 след думата „поотделно“ се поставя 
запетая и се добавя „независимо от формата на съединяване на исковете“.  

(2) В разпоредбата на чл. 2 се създават нови алинеи 7, 8 и 9 със следното 
съдъражание:  

   „чл. 2 (7) При частични искове възнаграждението се определя 
върху пълния размер на претенцията, независимо каква част е предмет на 
делото.“ 

   (8) За процесуално представителство, защита и съдействие, 
осъществявано в съдебни и административни учреждения, находящо се извън 
населеното място в което е кантората на адвоката, към възнаграждението, 
определено по реда на наредбата, се добавя и сумата на необходимите пътни 
разходи и престой, които се определят съобразно текущите потребителски 
цени.  

   (9) Когато процесуалното представителство, защитата и 
съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, 
минималното възнаграждение по тази наредба е в двукратен размер. 

   
§ 2. В разпоредбата на чл. 4 се изменя, като след думата „връща“ се поставя 

запетая и се добавя израза,“а когато плащането на възнаграждението е 
разсрочено на няколко вноски, клиентът дължи заплащане на пълния размер на 
възнаграждението“.   

 
§ 3. В разпоредбата на чл. 5 след израза „безплатна правна помощ“ се 

добавя израза „и правна помощ при заплащане на възнаграждения под 
определените в тази наредба размери“.  

 
§ 4. (1) Разпоредбата на чл. 6 става алинея 1 и в нея се правят следните 

промени: 
   1. в т. 1 числото „30“ се заменя със „100“; 
    2. в т. 2 числото „60“ се заменя с „200“; 



   3. в т. 3 числото „300“ се заменя с „450“; 
   4. в т. 4. числото „50“ се заменя с „200“; 
   5. в т. 5. числото „50“ се заменя с „200“; 
   6. в т. 6. числото „300“ се заменя с „450“; 
   7. в т. 7. числото „150“ се заменя с „300“; 

  8. т. 8 се изменя така: „за съставяне на: писмен договор, 
нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, 
суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на 
споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на 
адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена 
проверка на база цената на съответния договор или акт: 

   а) (отм., предишна б. "б", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 84 
от 2016 г.)  при интерес до 1000 лв. - 250 лв.; 

   б) (предишна б. "в", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)  при интерес 
от 1000 до 10 000 лв. - 250 лв. + 3 на сто за горницата над 1000 лв.; 

  в) (предишна б. "г", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)  при интерес 
от 10 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 2 на сто за горницата над 10 000 лв.; 

   г) (предишна б. "д", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)  при интерес 
от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. - 2300 лв. + 1 на сто за горницата над 100 000 
лв.; 

   д) (предишна б. "е", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)  при интерес 
над 1 000 000 лв. – 11 300 лв. + 0,5 на сто за горницата над 
1 000 000 лв.; 

 9. разпоредбата на т. 9 се изменя така: „9. за подготовка на 
документи и заявяване на вписване на обстоятелства и обявявяване на актове 
относно: 

   а) едноличен търговец - 250 лв.; 
   б) събирателно дружество - 300 лв.;  
   в) командитно дружество - 400 лв.; 
   г) дружество с ограничена отговорност - 500 лв.; 
   д) акционерно дружество - 1000 лв.; 
   е) кооперативно сдружение - 750 лв.; 
   ж) жилищностроителна кооперация - 750 лв.; 
   з) фондации и сдружения с нестопанска цел - 600 лв.; 
  10. разпоредбата на т. 10 се изменя така: „за подаване на документи 

за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в съответния регистър, 
без изготвяне на документите възнагражденията са в размерна ½ от 
възнагражденията по т. 9; 

  11. в разпоредбата на т. 11 числото „400“ се заменя със „800“. 
 12. в разпоредбата на т. 12 числото „60“ се заменя със „120“. 
  13. в разпоредбата на т. 14 се изменя както следва: „за изготвяне на 

документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, 
тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната 
собственост, Закона за общинската собственост, Закона за 
концесиите адвокатското възнаграждение се определя по реда на чл. 6, ал. 1, т. 



8 на база стойността, за която е обявена процедурата, но не по-малко от 2000 
лв.“ 

(2) В разпоредбата на чл. 6 се създава нова алинея 2 със следното 

съдържание:  

  „(2) Възнагражденията по ал. 1 се увеличават с ½, когато 

правната помощ е предоставена на чужд език. При изготвяне на документи на 

различни езици, клиентът заплаща отделно възнаграждение в размерите по ал. 

1 за всеки от езиците, на който са изготвени.“ 

(3) Възнагражденията по ал. 1 и ал. 2 са в двоен размер за правна 
помощ, предоставяна в условията на спешност или в неработни дни.“ 

 
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:  
   1. В разпоредбата на ал. 1:  
    а) в т. 2 числото „600“ се заменя с „1200“, а числото „400“ с 

числото „800“; 
    б) в т. 3 числото „600“ се заменя с „1200“. 
    в) в т. 4 числото „600" се заменя с „1000";  
    г) в т. 5 числото „500" се заменя със „750";  
   д) в т. 6 числото „300" се заменя с „500";  
   е) разпоредбата на т. 7 се изменя, като в края й се слага 

запетая, и се добавя текста: „а когато жалбата е срещу определение, 
преграждащо развитието на производството – ½ от минималния размер за 
една инстанция, но не по-малко от предвиденото в чл. 11;“ 

   ж) в т. 9 числото „500" се заменя със „1000".  
    з) разпоредбата на т. 10 се изменя както следва: „за 

производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу 
дружество, по искове за защита на членствени права, искови производства по 
ЗЮЛНЦ, ЗК, ЗТРЮЛНЦ, Закона за регистър Булстат и искови производства по 
други закони, уреждащи регистърни производства и вписванията в тях – 1250 
лв.“  

2. Разпоредбата на ал. 2 се изменя както следва: 
За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с 

определен интерес възнагражденията са следните: 
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.; изм. с Решение № 5419 

на ВАС на РБ - бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.; изм., бр. 68 от 2020 г.
)  при интерес до 1000 лв. – 400 лв.; 

2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.; изм. с Решение № 5419 
на ВАС на РБ - бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.; изм., бр. 68 от 2020 г.
)  при интерес от 1000 до 10000 лв. – 400 лв. + 10 % за горницата над 1000 лв.; 

3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.; изм. с Решение № 5419 
на ВАС на РБ - бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.; изм., бр. 68 от 2020 г.
)  при интерес от 10000 до 25 000 лв. – 1300 лв. + 9 % за горницата над 10000 
лв.; 

4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г., бр. 84 от 2016 г.; отм. 
относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 9273 от 2016 г. на ВАС на 



РБ - бр. 41 от 2017 г., в сила от 23.05.2017 г.)  при интерес от 25 000 лв. до 100 
000 лв. – 2650 лв. плюс 8 % за горницата над 25 000 лв.; 

5. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.)  при интерес от 100 000 лв. до 500 000 
лв. – - 8 650 лв. плюс 4 % за горницата над 100 000 лв.; 

6. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.)  при интерес от 500 000 лв. до 1 000 
000 лв. – 24 650 лв. плюс 3 % за горницата над 500 000 лв.; 

7. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.)  при интерес от 1 000 000 лв. до 
10 000 000 лв. – 39 650 лв. плюс 1,5 % за горницата над 1 000 000 лв.; 

8. (нова – ДВ, бр. …. 2022 г.) – при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 
лв. плюс 0,6 % за горницата над 10 000 000 лв. 

 
3. Разпоредбата на чл. 7, ал. 3 се изменя както следва: За процесуално 

представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност 
възнаграждението се изчислява на базата на стойността на вземанията, въз 
основа на които се претендира откриване на производство по 
несъстоятелност, по методиката по ал. 1, но не по-малко от 1 500 лв. За 
изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на 
възражение против предявено или прието вземане в производство по 
несъстоятелност, както и за участие в производство по разглеждане на 
възраженията, възнаграждението е в размер  1/2 от предвиденото по ал. 2, но 
не по-малко от 1000 лв. За изготвяне на наддавателно предложение и участие в 
процедура за придобиване на имущество от масата на несъстоятелността, 
възнаграждението се определя по реда на чл. 6, ал. 1, т. 8.“.  

 
4. В разпоредбата на чл. 7, ал. 4, числото „600“ се заменя с „1500“, а 

числото „300“ се заменя със „750“. 
 
5. В разпоредбата на чл. 7, ал. 5, числото „400“ се заменя с „800“, а числото 

„600“ се заменя с „1500“, като се добавя второ изречение със съдържание: 
„Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако 
имотите нямат пазарна цена – на база данъчната оценка“.  

 
6. В разпоредбата на чл. 7, ал. 6, числото „600“ се заменя с „1500“. 
„Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако 

имотите нямат пазарна цена – на база данъчната оценка“. 
 
7. В разпоредбата на чл. 7, ал. 9 числото „100“ се заменя с числото „250“. 
 
§ 6. (1) Разпоредбата ва чл. 8, ал. 1 се изменя както следва: „(1) За 

процесуално представителство, защита и съдействие по административни 
дела с определен материален интерес, възнаграждението се определя по реда 
на чл. 7, ал. 2.“.  

 
(2) В разпоредбата на чл. 8, ал. 2 се правят следните промени: 
  1. в т. 1 числото „900“ се заменя с „1250“. 
  2. В т. 2 числото „350“ се заменя с „500“ 



 3. в т. 3 числото 400 се заменя със 750. 
  4. в т. 4 числото 350 се заменя с 600; 
 5. в т. 5 числото 1000 се заменя с 1800; 
  6. в т. 6. Числото 400 се заменя с 600; 
 7. в т. 7 числото 500 се заменя със 800; 
 8. създават се нова т. 8, 9 и 10 в ал. 2 със следното съдържание:  
   8. по дела по Закона за защита на конкуренцията пред КЗК или 

съдебна инстанция – 1500 лв., а когато образуваното дело касае акт с 
материален интерес (наложена парична или имуществена санкция или друго), 
възнаграждението се определя по реда на чл. 8, ал. 1. 

   9. по дела по Закона за защита от дискриминация пред КЗД или 
съдебна инстанция – 1500 лв.; 

   10. по дела по Закона за защита на потребителите и Закона за 
защита на личните данни – 750 лв. 

(3) В разпоредбата на чл. 8, ал. 3 числото 500 се заменя с 1000. 
(4) Създава се нова алинея 4 със съдържание:  

За процесуално представителство, защита и съдействие пред 
административен орган, възнаграждението се определя по реда на 
предходните алинеи.  
   
§ 7. (1) В разпоредбата на чл. 9, ал. 1 числото 300 се заменя с числото 400. 
(2) В разпоредбата на чл. 9, ал. 2 числото „600“ се заменя с „1200“. 
(3) В разпоредбата на чл. 9, ал. 3 числото „500“ се заменя с „1200“. 
(4) Разпоредбата на чл. 9, ал. 4 се изменя както следва:  
  „За процесуално представителство в производство по отмяна на влязло в 

сила решение възнаграждението се определя по реда на  чл. 7 или 8, но не по-
малко от 1000 лв. За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение или 
отговор на молба за отмяна на влязло в сила решение, без процесуално 
представителство в открито съдебно заседание, възнаграждението е в размер 
на 3/4 по реда на чл. 7 и 8, но е не по-малко от 750 лв.“ 

(5) В разпоредбата на чл. 9, ал. 5 числото „1200“ се заменя с „2000“. 
(6) В разпоредбата на чл. 9, ал. 6 числото „300“ се заменя с „600“. 
(7) В разпоредбата на чл. 9, ал. 7 числото „300“ се заменя с „600“. 
 
§ 8. В разпоредбата на чл. 10 се правят следните промени: 

1. Разпоредбата на т. 1 се отменя. 
2. Разпоредбата на т. 2 се изменя както следва: „за процесуално 

представителство, защита и съдействие на страните по 
изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на 
парични вземания – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 
2; 

3. В т. 4. числото „200“ се заменя с числото „350“; 
4. В т. 5 числото „200“ се заменя с числото „400“, а числото „300“ се 

заменя с числото „600“. 
 



§ 9. В разпоредбата на чл. 11 числото „200“ се заменя с „400“, а числото 
„300“ се заменя с числото „600“. 

 
§ 10. В разпоредбата на чл. 12 числото „100“ се заменя с числото „250“. 
 
§ 11. В разпоредбата на чл. 13: 

1. В т. 1 числото „400“ се заменя с числото „600“; 
2. В т. 2 числото „600“ се заменя с числото „1000“; 
3. В т. 3 числото „1000“ се заменя с числото „1500“; 
4. В т. 4 числото „1500“ се заменя с числото „2 250“; 
5. В т. 5 числото „2000“ се заменя с числото „3000“; 
6. В т. 6 числото „4000“ се заменя с числото „6000“; 
7. В т. 7 числото „500“ се заменя с числото „750“; 
8. В т. 9 числото „600“ се заменя с числото „900“; 

 
  § 12. В разпоредбата на чл. 14 числото „100“ се заменя с числото „250“. 
 
  § 13. В разпоредбата на чл. 16 числото „200“ се заменя с числото „300“, а 
числото „400“ на „600“. 
 
  § 14. В разпоредбата на 18: 

1. в ал. 1 числото „50“ се заменя с числото „100“. 
2. В ал. 4 числото „300“ се заменя с числото „500“. 

 
  § 15. В разпоредбата на чл. 19 числото „300“ се заменя с числото „500“. 
  
  § 16. В разпоредба на чл. 20 числото „400“ се заменя с числото „600“. 
 
  § 17. В разпоредба на чл. 21 числото „400“ се заменя с числото „600“. 
 
  § 18. В разпоредба на чл. 22 числото „400“ се заменя с числото „600“. 
 
  § 19. В разпоредба на чл. 23 числото „500“ се заменя с числото „800“. 
 
  § 20. В разпоредба на чл. 24 числото „300“ се заменя с числото „500“. 
 
  § 21. В разпоредба на чл. 25 числото „300“ се заменя с числото „500“. 
   
  § 22. В разпоредба на чл. 26 числото „300“ се заменя с числото „500“. 
 
  § 23. В разпоредба на чл. 27 числото „300“ се заменя с числото „500“. 
 
  § 24. В разпоредба на чл. 28 числото „600“ се заменя с числото „900“. 
 
  § 25. В разпоредба на чл. 29 числото „400“ се заменя с числото „600“. 
 



  § 26. В разпоредба на чл. 30 числото „500“ се заменя с числото „800“. 
 
  § 27. В разпоредба на чл. 33 числото „300“ се заменя с числото „500“. 
 
  § 28. Разпоредбата на чл. 34 се отменя. 
 
  § 29. В разпоредбата на чл. 35 числото „400“ се заменя с числото „600“. 

 
 
 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 


