
ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО към 

проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

минималните размери на адвокатските възнаграждения 

1. Основания за измененията по законовата делегация на Висшия 

адвокатски съвет 

През 2020 г. възложи извършването на функционален анализ и прие Доклад 

за факторите, относими към формиране на минималния размер на адвокатските 

възнаграждения. Актуализацията на размерите на част от адвокатските 

възнаграждения през 2020 г. (обн. в ДВ, бр. 68/31.07.2020 г.), беше направена за 

да се преодолее частичната отмяна на измененията в Наредба № 1/09.07.2004 г., 

извършени през 2014 г. с Наредба за изменение и допълнение (обн. в ДВ, бр. 

28/28.03.2014 г.), която беше отменена с Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на 

Върховния административен съд (ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.). 

На практика измененията от 2020 г. приповториха голяма част от 

разпоредбите, приети през 2014 г. с Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба № 1, която беше отменена от Върховен административен съд, като само 

незначителна част от променените през 2020 г. разпоредби отразяваха актуалната 

икономическа обстановка. 

Същеверменено само в периода 2020 г. – 2022 г. настъпиха изключително 

съществени изменения на икономическите условия в страната, като инфлацията 

на годишна база към края на август 2022 г. е двуцифрено число. Съществено се 

увеличиха цените на енергоносителите, консумативите, работната заплата и 

цената на живота, което пряко рефлектира върху професионалната дейност на 

адвокатите, които са длъжни да поддържат висок професионален стандарт на 

предоставяните от тях услуги.   

Това налага изменение на минималните адвокатски възнаграждения и 

съобразяването им с актуалната икономическа обстановка в страната. 

 

2. Заинтересовани лица 

Заинтересовани са всички адвокати на територията на Република България и 

всички граждани и юридически лица, които ползват адвокатски услуги и/или са 

страни в съдебни и други производства. 

3. Анализ на разходи и ползи 



Приемането на проекта за изменение на Наредба № 1 не е свързано с преки 

допълнителни финансови разходи.  

С приемането на предложенията размерът на минималните възнаграждения, 

дължими за процесуално представителство, правна защита и съдействие се 

актуализират съобразно настоящата икономическа обстановка през есента на 

2022 г., като отчитат значителния ръст на всички потребителски цени. 

4. Административна тежест и структурни промени 

В резултат от приемането на проекта за изменение на Наредба № 1 няма да 

възникне допълнителна административна тежест. 

5. Въздействие върху нормативната уредба 

В резултат от приемането на проекта за изменение на Наредба № 1 няма да 

възникне необходимост от промени в други нормативни актове. 

 


