
       
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 

След влизане в сила на отмяната на Наредбата за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на 
адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, 
обнародвана в ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 
г. и 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.) и след функционален анализ 
на факторите, относими към формиране на минималния размер на 
адвокатските възнаграждения, възложен на експерти, Висшият адвокатски 
съвет прие, че следва да се актуализират сумите, предвидени в Наредба № 
1, така че по някои производства да се приемат отново минимумите, 
заложени от 2014 г., а по други, където е необходимо – да се актуализират 
заложените суми, така че да отговарят на 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 
се възстановяват минималните възнаграждения, дължими преди влизането 
в сила на Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и 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.), с които се възстановиха сумите, актуални към 2009 г. 
Преодолява се дисбаланса между разликите на възнагражденията, приети 
през 2016 г. и 2017 г. спрямо 2009 г. и се актуализират минималните 



дължими суми за адвокатски труд, съотнесени към актуалната 
икономическа обстановка към 2020 г. 

 
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. 
 
 


