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Настоящият ана лиз се фо ку си ра вър ху въз мож ност та адво-
катите в ка чест во то им на са мо оси гу ря ва щи се лица да при до бият 
ре гистра ция по сми съ ла на Закона за да нъ ка вър ху до ба ве ната 
стойност (ЗДДС). Горното по ло же ние не во ди до затруд не ния в 
усло вията на пря ко договаряне, но в хи по те зи те на наз на ча ва не 
на ад во ка та ка то осо бен пред ста ви тел прак ти ка та по каз ва из вест-
ни съ щест ве ни пробле ми и не доста тъ ци. Именно те са пред мет на 
настоящо то изследване, ка то цел та е да се опи та м да да м ре ше ние 
на въз ник ва щи те прак ти чески затруд не ния.

Адвокатско въз награж де ние, ре гистра ция по ЗДДС, ми-
ни мал ни раз ме ри, пря ко до го ва ря не, осо бен пред ста ви тел

1. Правният ре жим на ре гистра цията по ЗДДС на ад во ка-
ти в ка чест во то им на да нъч но за дъл же ни ли ца по сми съ ла на 
Закона за да нъ ка вър ху до ба ве на та стойност

С оглед на дейст ва що то за ко но да тел ст во за ад во ка ти те ка то 
са мо оси гу ря ва щи се ли ца1 съ щест ву ва ед новре мен но прав на та 

* Адвокат от Пловдив.
1 Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО са мо оси гу ря ва щи се ли ца по сми съ ла на 

Кодекса за со циал но оси гу ря ва не са: лицата, ре гистри ра ни ка то упраж ня ва щи 
сво бод ни про фе сии и/ или за на ят чийска дейност. Съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от 
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възможност, а в опре де ле ни хи по те зи – и юри ди ческо то задъл-
жение да се ре гистри рат по ЗДДС. На пър во място, ре гистра цията 
по из бор се из вър ш ва на ос но ва ние чл. 100, ал. 1 ЗДДС и мо же да 
бъде напра вена от вся ко да нъч но за дъл же но лице, за което не са 
на ли це усло  вията за за дъл жи тел на ре гистра ция. Иначе казано, 
добро вол на та ре гистра ция по ЗДДС е уре де на ка то прав на въз-
мож ност и е достъп на за все ки адвокат, кой то же лае да се пол з ва 
от съ от вет ния пра вен ред. ЗДДС опре де ля на ча ло то на изиску-
емост та на дъл жи мия да нък до ба ве на стойност от мо мен та на из-
вър ш ва не на ре гистра цията.

На вто ро място, съглас но разпо ред ба та на чл. 96, ал. 1 ЗДДС 
на за дъл жи тел на ре гистра ция по ЗДДС под ле жи вся ко да нъч но 
за дъл же но ли це с обла гаем обо рот 50 000 лв. или по ве че за пе-
риод, не по-дъ лъг от послед ни те 12 после до ва тел ни ме се ца пре ди 
те ку щия. Когато да нъч но за дъл же но то ли це постиг не то зи обо-
рот, то е длъж но в 7-дне вен срок от из ти ча не то на да нъч ния пе-
риод, през кой то е достиг на ло то зи оборот, да по да де за явле ние 
за ре гистра ция по за ко на (чл. 96, ал. 1, изр. пър во in fi ne ЗДДС). 
Задължението за ре гистра ция въз ник ва не за ви си мо от срока, за 
кой то е постиг нат обла гаемият обо рот. Това е за лег на ло ка то 

Наредбата за об щест ве но оси гу ря ва не на са мо оси гу ря ва щи те се лица, бъл гар-
ски те граж да ни на ра бо та в чуж би на и мор ски те ли ца, за лица, упраж ня ва щи 
сво бод на про фе сия и/ или за на ят чийска дейност по регистрация, се счи тат тези, 
които упраж ня ват дейност: на ос но ва ние на пред ва ри тел на регистрация, опре-
де ле на с нор ма ти вен акт – нотариуси, адвокати, ек сперт-счетоводители; ли цен-
зи ра ни оценители, ек спер ти към съ да и прокуратурата, ме ди цин ски специа-
листи, застра хо ва тел ни аген ти по чл. 313, ал. 1 от Кодекса за застра хо ва не то и 
други. Самоосигуряващите се лица, упраж ня ва щи сво бод на професия, из вър ш-
ват не за ви си ма ико но ми ческа дейност, та ка че под ле жат на ре гистра ция по 
ЗДДС. В чл. 3, ал. 1 ЗДДС ка то да нъч но за дъл же но ли це е опре де ле но вся ко 
лице, което из вър ш ва не за ви си ма ико но ми ческа дейност, без зна че ние от це ли-
те и ре зул та ти те от нея, в то ва число и фи зи чески те лица. Упражняването на 
сво бод на та про фе сия не съв па да с дейност та на лицата, пре доста вя щи ра бот на 
си ла по тру до во или при рав не но правоотношение. Основната раз ли ка е, че при 
упраж ня ва не на сво бод на про фе сия ли ца та са са мостоятел ни и необвързани. 
Въз ос но ва на обстоятелството, че ли ца та ка то не за ви си ми су бек ти поемат ико-
но ми ческия риск, произ ти чащ от тях на та дейност, мо же да се приеме, че е на-
ли це из вър ш ва не на не за ви си ма ико но ми ческа дейност. Предвид факта, че фи-
зи чески те лица, упраж ня ва щи сво бод на про фе сия, от го ва рят как то на кри те-
риите за независимост, та ка и на кри те риите за из вър ш ва не на ико но ми ческа 
дейност, те са да нъч но за дъл же ни ли ца по сми съ ла на чл. 3 ЗДДС. 
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идея в послед но то из ре че ние на ци ти ра на та разпоредба, спо ред 
която обо ро тът от 50 000 лв. мо же да бъ де достиг нат са мо от ед на 
сдел ка или за по-кра тък период, напри мер два ме се ца. Това 
означава, че при пости га не на обла гаем обо рот от 50 000 лв. за 
послед ни те 12 после до ва тел ни месеца или в срок, по-кра тък от 
посочения, от при хо ди за дейности, които под ле жат на обла га не с 
ДДС, ад во ка тът е длъ жен да се ре гистри ра по ЗДДС в нор ма тив-
но опре де ле ния срок. Преди настъп ва не на то зи юри ди чески факт 
ад во ка тът ня ма за дъл же ние за регистрация, но как то се посочи, 
мо же да го напра ви добро вол но.

Въпреки та ка уста но ве ни те правила, ха рак те ри зи ра щи се с 
осо бе на ши ро та на приложение, ре гистра цията по ЗДДС от ад во-
ка ти в ка чест во то им на фи зи чески ли ца е по-ско ро из клю че ние 
ка то явле ние. Не ми е из вест но да има ня ка къв на ро чен списък, 
кой то да ни да де досто вер на и ак ту ал на ин фор ма ция от нос но 
броя на ре гистри ра ни те по ре да на ЗДДС ад во ка ти в ка чест во то 
им на са мо оси гу ря ва щи се лица, но с ви со ка до за на убе де ност 
мо жем да кажем, че те не са мно го на брой. Вероятно то ва се дъл-
жи на факта, че ад во ка ти те са пре ка ле но свен ли ви и не же ла ят да 
се възпол з ват от пре дим ст ва та и привилегиите, които би ха по лу-
чи ли ка то лица, ре гистри ра ни по ЗДДС, или та ка уста но ве ният 
ми ни ма лен оборот, не об хо дим ка то юри ди чески факт, на ла гащ 
при ло же нието на хи по те за та на за дъл жи тел на регистрация, е 
твър де ви сок и не дости жим ка то аб со лют на стойност – 50 000 
бъл гар ски ле ва. Извън ше го ви тия тон, как ви то и да са при чи ни те 
за гор ния факт, ед но е си гур но – броят на адвокатите, ре гистри ра-
ни по ЗДДС ка то са мо оси гу рява щи се лица, е пре дел но ма лък. 
Въпреки то ва считам, че до ри и ми ни мал ният брой ре гистри ра ни 
по ЗДДС ад во ка ти се нуж да ят от адек ват на прав на за щи та и ед-
нак во и не дискри ми на цион но тре ти ра не с оглед на ос нов ния 
прин цип на рав но поста ве ност в нашето, а и изоб що в частното 
пра во.

За пъл но та след ва да посоча, че при съблю да ва не то на изиск-
ва нията за спаз ва не на за дъл же ние за ре гистра ция по ЗДДС кон-
трол ният ор ган в ли це то на НАП мо же да из да ва на ка за тел ни 
постановления, ка то съглас но чл. 178, ал. 1 от за ко на „да нъч но за-
дъл же но по то зи за кон лице, което е длъжно, но не по да де за явле-
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ние за ре гистра ция или за явле ние за прекра тя ва не на ре гистра ция 
в уста но ве ни те по то зи за кон срокове, се на каз ва с гло ба – за фи-
зи чески те лица, които не са търговци, или с иму щест ве на санк-
ция – за юри ди чески те ли ца и ед но лич ни те търговци, в раз мер от 
500 до 5000 лв.“. Тези на ка за ния под ле жат на об жал ва не в 14-дне-
вен срок от де ня на по лу ча ва не на на ка за тел но то постановление, 
с което се на ла га санк цията за не изпъл не ние на за дъл же ние за ре-
гистра ция по ЗДДС – арг. от чл. 59, ал. 2 ЗАНН във вр. с чл. 193, 
ал. 1 ЗДДС.

2. Как след ва да се из вър ш ва обла га не то с ДДС на ад во-
кат ски те въз награж де ния при пря ко договаряне

De lege lata раз ме рът на ад во кат ски те въз награж де ния тра-
ди цион но се из числя ва въз ос но ва на разпо ред би те на Наредба 
№ 1 от 9.07.2004 г. за ми ни мал ни те раз ме ри на ад во кат ски те въз-
награж де ния.2 Съгласно чл. 1 от наредбата раз ме рът на въз-
награж де нието за оказ ва на та от ад во ка та прав на по мощ се опре-
де ля по сво бод но до го ва ря не въз ос но ва на пис мен до го вор с 
клиента, но не мо же да бъ де по-ма лък от опре де ле ния в та зи на-
ред ба ми ни ма лен раз мер за съ от вет ния вид по мощ.3 От то ва 
следва, че раз ме рът на ад во кат ски те хо но ра ри спо ред наредбата 
се опре де ля при усло вията на сво бод но до го ва ря не по си ла та на 
пис мен до го вор меж ду ад во кат и клиент, ка то въз награж де нието 
не мо же да бъ де по-мал ка су ма от опре де ле ния в съ ща та на ред ба 
ми ни ма лен раз мер за съ от вет ния вид ад во кат ска услу га. Разбира 
се, ня ма преч ка да бъ дат уго во ре ни и по-го ле ми суми спо ред раз-
би ра нията на две те стра ни от нос но пре доста вя на та прав на по-

2 Издадена от Висшия ад во кат ски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г., 
изм., ДВ, бр. 2 от 9 яну ари 2009 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм. и доп., 
ДВ, бр. 28 от 28 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 10 от 5 февру ари 2016 г., изм. и доп., 
ДВ, бр. 84 от 25 ок том ври 2016 г., изм., ДВ, бр. 41 от 23 май 2017 г., изм. и доп., 
ДВ, бр. 7 от 22 яну ари 2019 г., изм., ДВ, бр. 45 от 15 май 2020 г., изм. и доп., ДВ, 
бр. 68 от 31 юли 2020 г. 

3 Така Определение № 109/18.02.2016 г. по т. д. № 1983/2015 г. на ВКС, ТК, 
I т. о. 
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мощ. В то ва от но ше ние ва жи из ця ло прин ци път на до го вор на та 
сво бо да и ав то но мия на во ля та на стра ни те.4

В хипотезите, ко га то ад во кат ско то въз награж де ние се опре-
де ля при пря ко до го ва ря не с клиента, а ад во ка тът има ре гистра-
ция по ЗДДС, прак ти чески те труд ности и проблеми, свър за ни с 
на числя ва не то на ДДС, са све де ни до ми ни мум. Всичко необ-
ходимо, което ад во ка тът след ва да извърши, е да ос ве до ми своя 
клиент, че ка то са мо оси гу ря ва що се ли це е ре гистри ран по ре да 
на ЗДДС. Договореното ад во кат ско въз награж де ние след ва да бъ-
де съ обра зе но със за ко но уста но ве ния ми ни ма лен раз мер за съ от-
вет на та ка те го рия дела, ако не го над ви ша ва по аб со лют на 
стойност, ка то та ка опре де ле ният раз мер тряб ва да бъ де из числен 
на ос но ва ние § 2а от ДР на Наредба № 1 от 2007 г. за ми ни мал ни-
те раз ме ри на ад во кат ски те възнаграждения, кой то гласи, че за 
ре гистри ра ни те по ЗДДС ад во ка ти дъл жи мият да нък вър ху до ба-
ве на та стойност се на числя ва вър ху въз награж де нията по на ред-
ба та и се счи та за не раз дел на част от дъл жи мо то от клиен та ад во-
кат ско въз награж де ние. Това означава, че фак ту ра та след ва да се 
из да де с да нъч на ос но ва пред ви де но то за конкрет но то де ло ми-
ни мал но ад во кат ско въз награж де ние или уго во ре но то по-ви со ко 
ка то стойност меж ду страните, спря мо което да се на числи и да-
нък до ба ве на стойност от 20%.5 Затова и в прак ти ка та се приема, 
че ако е установено, че адвокатът, за чието въз награж де ние стра-
на та е напра ви ла разноски, е ре гистри ран по ЗДДС и че стра на та 
е пла ти ла на ад во ка та и су ма та за дъл жи мия ДДС, та зи су ма се 

4 Стриктно погледнато, въ веж да не то на ми ни мал ни раз ме ри на след ва щи те 
се ад во кат ски въз награж де ния на прак ти ка пред ставля ва имен но от кло не ние от 
по со че ни те ос но во по ла га щи принципи. В слу чая дру ги мо ти ви обос но ва ват то-
ва нор ма тив но по ло же ние – ми ни мал ният раз мер на въз награж де нието за все ки 
вид ад во кат ска по мощ е опре де лен по си ла та на за ко но ва де ле га ция с из да де на-
та Наредба № 1/09.07.2004 г. за ми ни мал ни те раз ме ри на ад во кат ски те въз-
награж де ния – чл. 36 ЗА. С та зи на ред ба Висшият ад во кат ски съ вет мо же да 
съз да ва са мо норми, уреж да щи из чер па тел но по со че на та в за ко на ма те рия – 
опре де ля не на ми ни мал ни раз ме ри на възнагражденията, ко га то се ка сае за до-
го вор меж ду ад во кат и клиент. Целта на на ред ба та е да съз да де ми ни ма лен праг 
на це на та на ад во кат ски те услу ги с оглед на тех ния спе ци фи чен пред мет и не-
об хо ди мост та от про фе сионал на ква ли фи ка ция за из вър ш ва не то им. 

5 Така Определение № 3889/22.11.2016 г. по гр. д. № 1565 на Софийския апе-
ла ти вен съд, VIII гр. с. 
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счи та за не раз дел на част от дъл жи мо то ад во кат ско въз награж де-
ние и след ва да се съ обра зи при при съж да не то на раз носките по 
де ло то.6

От ана ли за на произ ти ча ща та от под за ко но вия нор ма ти вен 
акт спе циал на прав на уред ба мо га да напра вя след ни те изводи:

– ня ма преч ка адвокатът ка то са мо оси гу ря ва що се лице, кой-
то е ре гистри ран по ре да на ЗДДС, да из да ва да нъч ни фактури;

– на числе ният да нък до ба ве на стойност се явя ва не раз дел на 
част от дъл жи ма та от клиен та це на за ад во кат ска та услуга;

– да нъч на та основа, която след ва да се обложи, е по со че ният 
в наредбата ми ни ма лен раз мер на ад во кат ско то въз награж де ние 
или сво бод но до го во ре ният по-ви сок такъв;

– крайна та цена, която клиен тът тряб ва да заплати, е да нъч-
на та ос но ва плюс до ба ве ният да нък в раз мер на 20%.

Това означава, че при спаз ва не на пред ви де ни те в наредбата 
ми ни мал ни раз ме ри на ад во кат ските въз награж де ния по раз лич-
ни те ка те го рии де ла опре де ля не то на въз награж де нието ста ва 
имен но на та зи ос но ва или на сво бод но до го во ре на та по-ви со ка 
да нъч на основа, а та ка на числе ният ДДС е не раз дел на част от 
дъл жи мо то на клиен та ад во кат ско въз награж де ние7 (арг. от чл. 1, 
ал. 1 от наредбата във вр. с § 2а от наредбата). Отделен е въпро-
сът да ли то ва по ло же ние ще бъ де из год но за клиента, ако той сам 
не е ре гистри ран по ЗДДС, и дали то ва ще пре пятст ва въз мож-
ност та му да изпол з ва да нъ чен кре дит за та ка пла те ния данък, т.е. 
ка за но на обик но вен език – „да си въз ста но ви“ пла те ния от не го 
ДДС. И прак ти ка та заема по со че на та позиция, ка то се приема, че 
„на числе ният към ад во кат ско то въз награж де ние и запла тен от 
стра на та ДДС при обла гаема по ЗДДС услу га се явя ва раз носки 
по сми съ ла на чл. 78 ГПК, не за ви си мо да ли стра на та – по лу ча тел 
на услу га та, има пра во на да нъ чен кре дит“8. По ар гу мент от про-

6 Вж. Определение № 782/12.12.2014 г. по ч. т. д. № 3545/2014 г. на ВКС, ТК, 
II т. о. 

7 В то зи сми съл вж. и Определение № 266/18.04.2019 г. по т. д. № 1913/2018 г. 
на ВКС, ТК, II т. о. 

8 Вж. Определение № 109/18.02.2016 г. по т. д. № 1983/2015 г. на ВКС, ТК, 
I т. о. 
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тив но то страната, ре гистри ра на по ЗДДС, има пра во на да нъ чен 
кре дит за пла те ния да нък.

3. Проблемът при обла га не с ДДС на ад во кат ски те въз-
награж де ния в слу чаите на осо бе но пред ста ви тел ст во

Както бе ше ве че посочено, в усло вията на пря ко до го ва ря не 
т.нар. на числя ва не на ДДС вър ху ад во кат ско то въз награж де ние 
не би след ва ло да съз да ва прак ти чески затруднения, тъй ка то ако 
раз ме рът на под ле жа щи те на запла ща не су ми бъ де съ обра зен с 
нор ма тив но установените, поема не то на на числе ния ДДС ста ва 
по до го ва ря не и при съгла сие на клиен та. Иначе казано, прин ци-
път на до го вор на та свобода, уста но вен в чл. 9 ЗЗД, да ва въз мож-
ност яс но да се уста но ви раз ме рът на да нъч на та ос но ва в рамките, 
които Наредба № 1 очер та ва ка то нор ма тив но опре де ле ни те ми-
ни мал ни размери, и на та зи ос но ва да се на числи дъл жи мият вър-
ху су ма та да нък. Това поз во ля ва яс но да се от крои точният, за ко-
но съ образ но опре де лен раз мер на под ле жа що то на изпла ща не ад-
во кат ско въз награж де ние.

Не са поста ве ни та ка просто хипотезите, при които ад во кат-
ско то въз награж де ние не се опре де ля чрез пря ко до го ва ря не меж-
ду клиент и адвокат, а ораз ме ря ва не то му за ви си от санк цията на 
опре де лен ор ган. Това е та ка в случаите, ко га то да ден ад во кат е 
ре гистри ран ед новре мен но по сми съ ла на ЗДДС ка то да нъч но за-
дъл же но ли це и при те жа ва ре гистра ция в Националното бю ро за 
прав на по мощ (НБПП) ка то слу же бен за щит ник.9 В та къв слу чай 
раз ме рът на възнаграждението съглас но чл. 17, ал. 1, т. 9 ЗПП се 
опре де ля от пред се да те ля на НБПП в пър вия случай, или от пред-
се да те ля на съ деб ния състав, кой то с опре де ле ние наз на ча ва осо-
бен пред ста ви тел. Специфично по ло же ние при осъ щест вя ва нето 
на прав на та по мощ е на ли чието на осо бе ни пра ви ла за опре де ля-
не на под ле жа що то на изпла ща не въз награж де ние – съ образ но 

9 Съгласно чл. 33, ал. 1 ЗПП за впис ва не в Националния ре гистър за прав на 
по мощ кан ди да тът по да ва за явле ние до НБПП чрез съ от вет ния ад во кат ски 
съвет, ка то са мо то за явле ние се по пъл ва по образец, ут вър ден от НБПП. След 
то ва съ от вет ният ад во кат ски съ вет из гот вя ста но ви ще по по лу че но то за явле ние 
и го изпра ща на НБПП, кой то из вър ш ва впис ва не то на ад во ка та в Националния 
ре гистър за прав на по мощ с решение. 
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вида, ко ли чест во то и ка чест во то на ока за на та прав на по мощ – 
арг. от чл. 6, ал. 1 от Наредба за запла ща не то на прав на та по мощ. 
Освен то ва в прав ния ре жим за запла ща не на прав на та по мощ не 
съ щест ву ва разпоредба, ана ло гич на на пра ви ло то на § 2а от ДР на 
Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за ми ни мал ни те раз ме ри на ад во кат-
ски те възнаграждения, която да опре де ля под ле жа щия на изпла-
ща не ДДС ка то не из мен на част от под ле жа що то на изпла ща не ад-
во кат ско въз награж де ние. Затова из след ва не то ще се фо ку си ра 
са мо вър ху слу чаите на осо бе но пред ста ви тел ст во.

Направеният по-го ре из вод беше, че с оглед на обек тив но то 
ни за ко но да тел ст во въпро сът за раз ме ра на дъл жи мо то ад во кат-
ско възнаграждение при на ли чие на ре гистра ция по ЗДДС у 
адвоката е нор ма тив но раз ре шен с § 2a от допълнителните разпо-
ред би на Наредба № 1 за ми ни мал ни те раз ме ри на ад во кат ски 
възнаграждения, кой то гласи, че „за не ре гистри ра ни те по Закона 
за да нъ к вър ху до ба ве на та стойност ад во ка ти раз ме рът на въз-
награж де нията по та зи на ред ба е без вклю чен в тях да нък вър ху 
до ба ве на та стойност, а за ре гистри ра ни те дъл жи мият да нък вър-
ху до ба ве на та стойност се на числя ва вър ху въз награж де нията по 
та зи на ред ба и се счи та за не раз дел на част от дъл жи мо то от 
клиен та ад во кат ско въз награж де ние“. Следва да приемем, че и в 
слу чая на осо бе но представителство, ко га то ад во кат ско то въз-
награж де ние се опре де ля не чрез пря ко договаряне, а от за ко но-
уста но ве ния за цел та орган, ва жат опи са ни те по-го ре пра ви ла. 
Считаме, че на об що основание разпо ред ба та § 2а от Наредба № 1 
след ва да се при ла га ед нак во и от съ ди ли ща та при опре де ля не на 
дъл жи ми те хо но ра ри за осо бе но пред ста ви тел ст во. Това по ло же-
ние е из ве де но и в мо ти ви те към т. 6 ТР № 6/06.11.2012 г. на 
ОСГТК на ВКС, къ де то е посочено, че „след ка то осо бен пред ста-
ви тел на стра на та по раз глеж да ния ред мо же да бъ де са мо адвокат 
съглас но чл. 32 ГПК, то и раз ме рът на дъл жи мо то от ище ца въз-
награж де ние след ва да бъ де опре де лен от съ да с ак та за наз на ча-
ва не то му, ка то то зи раз мер се съ обра зя ва с ука за но то в чл. 36, 
ал. 1 ЗА, препра щащ към Наредба № 1/2004 г., с оглед на уста но-
вя ва не на ми ни мал но то въз награж де ние за ви да про це су ал на дей-
ност. Няма пречка при кон ста ти ра на фак ти ческа и прав на слож-
ност на делото съ дът да опре де ли по-ви сок раз мер на въз награж-
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де нието, тъй ка то са мо той е органът, в чиято дискре ция е как то 
пре ценка та за наз на ча ва не на осо бе ния представител, та ка и слу-
жеб но осъ щест вя ва ният кон трол за за ко но съ образ но и спра вед-
ли во съ допроиз вод ст во“. Това на прак ти ка означава, че опре де ле-
ни те от съ да въз ос но ва на пра ви ла та на Наредба № 1/2004 г. ад-
во кат ски въз награж де ния ви на ги са без вклю чен в тях ДДС, кой-
то се на числя ва от дел но вър ху ве че опре де ле но то по ре да на 
наредбата въз награж де ние.10

Практиката оба че по каз ва не що съв сем раз лич но. Към мо-
мен та не ми е из вест но в която и да е ад во кат ска ко ле гия в стра-
на та да има спи сък на адвокатите, които са ре гистри ра ни по 
ЗДДС. Следователно, ко га то та ки ва ад во ка ти са впи са ни в НБПП 
ка то слу жеб ни защитници, гор ният факт оста ва не из вестен за съ-
от вет на та колегия, как то и за съда, наз на ча ващ осо бе ния пред ста-
ви тел. Незнанието на то зи факт оз на ча ва и не въз мож ност за 
включ ва не то на да нъч на та став ка към под ле жа що то на изпла ща-
не ад во кат ско въз награж де ние. От то ва пък следва, че ко га то ре-
гистри ран по ЗДДС ад во кат бъ де наз на чен за осо бен представител, 
опре де ля не то на след ва що то му се въз награж де ние се из вър ш ва в 
про ти во ре чие с разпо ред ба та на § 2а ДР на Наредба № 1. 
Традиционно по де ла с ма лък ма те риален ин те рес за про це су ал но 
пред ста ви тел ст во в пър ва съ деб на ин стан ция се опре де лят хо но-
ра ри с ми ни мал на став ка – 300 лв., без изоб що да се из след ва 
въпро сът дъл жи ли се, или не се дъл жи ДДС вър ху су ма та. В 
случая, ако приемем, че към су ма та от 300 лв. при съ де но ад во кат-
ско въз награж де ние е вклю чен и дъл жи мият ДДС, то след приспа-
да не то на да нъ ка ад во кат ско то въз награж де ние ще се ока же под 
ми ни мал ния размер, уста но вен в Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за 
ми ни мал ни те раз ме ри на ад во кат ски те въз награж де ния.11 Това на 
прак ти ка во ди до на ру ша ва не как то на ма те риал ния закон, та ка и 
до още тя ва не на съ от вет ния адвокат, тъй ка то същият, би дей ки 
ре гистри ран по ЗДДС, дъл жи вна ся не на 20% да нък вър ху по лу-

10 Така вж. Определение от 25.01.2015 г. по т. д. № 1993/2015 г. на Окръжния 
съд – Варна. 

11 В то зи сми съл е и Определение от 10.04.2017 г. по т. д. № 326/2017 г. на 
Окръжния съд – Варна. 
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че на та су ма. Считам те зи ре зул та ти за край но неприем ли ви и с 
яр ко из ра зен дискри ми на ционен ха рактер.

4. Становището на СЕС
От нос но пробле ма за дъл жи мост та на ДДС във връз ка с на-

числя ва не то му към ад во кат ско то въз награж де ние е имал въз-
мож ност да се произ не се до ри и Съдът на ЕС. С напра ве но до съ-
да иска не по съ еди не ни де ла C-427/16 и C-428/16 с пред мет пре-
юди циал ни запитвания, от пра ве ни на ос но ва ние чл. 267 ДФЕС от 
Софийския ра йо нен съд с ак то ве от 26 април 2016 г., постъ пи ли в 
Съда на 1 ав густ 2016 г., са от не се ни ня кол ко въпроса, свър за ни с 
опре де ля не на ад во кат ско то въз награж де ние. Накратко, въпро си-
те гра ви ти рат ос нов но око ло въз мож ност та чрез та ка регла мен ти-
ра ни те с наредбата на Висшия ад во кат ски съ вет ми ни мал ни раз-
ме ри на ад во кат ски те хо но ра ри да се поста вят огра ни че ния на 
конку рен цията на па за ра на прав ни услу ги. Наред с въпро си те да-
ли разпо ред ба та за ми ни мал ни те ад во кат ски хо но ра ри в Закона за 
ад во ка ту ра та про ти во ре чи на Договора за функ циони ра нето на 
ЕС и на Гражданския про це су ален ко декс, е поста вен въпро сът и 
за до пус на та та в евро ди рек ти ва та въз мож ност ДДС вър ху ад во-
кат ски те хо но ра ри да се приема за част от це на та на услу га та. 
Това би вклю чи ло да нъ ка в крайна та стойност на пла те но то от 
клиента, на ма ля вай ки с 20% до хо да на ад во ка та. Зададен е и 
въпрос за пра во то на юрискон сул ти те да пре тен ди рат за пра во то 
да по лу ча ват ад во кат ско въз награж де ние. Изброяването и ана ли-
зи ра не то на всич ки поста ве ни въпро си из ли за из вън пред ме та на 
та зи ста тия.

Един от за да де ни те въпро си оба че е пря ко свър зан с 
материята, която е пред мет на настоящо то из ло же ние. В слу чая 
ин те рес пред ставля ва са мо послед ният от та ка поста ве ни те 
въпроси, обек ти ви ран под № 7, а именно: „Противоречи ли разпо-
ред ба та на § 2а от допълнителните разпо ред би на Наредба № 1 на 
Директива [2006/112], която наредба до пуска ДДС да се приема 
за част от це на та на услуга, пре доста вя на при осъ щест вя ва не на 
сво бод на про фе сия (от нос но включ ва не то на ДДС ка то част от 
дъл жи мия ад во кат ски хонорар)?“. Според член 78, § 1 от 
директивата „да нъч на та ос но ва включ ва след ни те елементи: 
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а) да нъци, мита, на ло зи и так си с из клю че ние на са мия да нък вър-
ху до ба ве на та стойност“. От ци ти ра на та разпо ред ба след ва не-
двус мисле но изводът, че ДДС не мо же да се възприема ка то част 
от да нъч на та ос но ва.

Според въ ве де ни те в за пит ва не то до во ди пробле мът се 
състои в за ко но да тел на не точ ност при употре бя ва не на тер ми ни-
те. Съобразно пра ви ло то на § 2а от допълнителните разпо ред би 
на Наредба № 1 за не ре гистри ра ни те по ЗДДС ад во ка ти раз ме рът 
на въз награж де нията е без вклю чен в тях ДДС, а за ре гистри ра ни-
те дъл жи мият ДДС се на числя ва вър ху въз награж де нията „[...] и 
се счи та за не раз дел на част от дъл жи мо то от клиен та ад во кат ско 
въз награж де ние“. Това означава, че при уго во ре но въз награж де-
ние в раз мер напри мер на 300 лв., ако ад во ка тът не е ре гистри ран 
по ЗДДС, ад во кат ско то му въз награж де ние би би ло в та къв раз-
мер. Ако оба че ад во ка тът е ре гистри ран по ЗДДС, ад во кат ско то 
въз награж де ние би би ло в раз мер на 360 лева, тъй ка то став ка та 
на да нъ ка е 20 на сто вър ху да нъч на та основа съ образ но пра ви ло-
то на чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС. Сочи се още, че § 2а ДР на Наредба 
№ 1 смес ва по ня тията „це на“ на услу га та по сми съ ла на чл. 1 от 
Директива 2006/112/ЕО (изпол з ва но то в Наредба № 1 по ня тие е 
„въз награж де ние“) и по ня тието „да нък“. „Цената“ (или „въз на-
граж де нието“) и „да нъ кът“ са две от дел ни величини, които се 
дъл жат на раз лич но ос но ва ние и на раз лич ни су бек ти. Ако се 
възприеме за пра вил на тезата, че ДДС „[... ] се счи та за не раз дел-
на част от дъл жи мо то от клиен та ад во кат ско въз награж де ние“, 
то ва означава, че вър ху ад во кат ския хонорар, уве ли чен със став-
ка та от 20 на сто, от но во след ва да се на числи но ва ставка просто 
за що то да нъч на та ос но ва се про ме ня“.

С произ на ся не то си в от кри то съ деб но за се да ние в Люксем-
бург на 23 ноем ври 2017 го ди на СЕС поста но вя ва ре ше ние по съ-
еди не ни те де ла C-427/16 и C-428/16, ка то по из ло же ни те в ре ше-
нието съ обра же ния Съдът (пър ви състав) постановява, че чл. 78, 
ал. 1, б. „а“ от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноем ври 
2006 г. от нос но об ща та систе ма на да нъ ка вър ху до ба ве на та 
стойност тряб ва да се тъл ку ва в смисъл, че не до пуска на ционал-
на прав на уред ба ка то раз глеж да на та в глав ни те производства, по 
си ла та на която да нъ кът вър ху до ба ве на та стойност се счи та за 
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не раз дел на част от въз награж де нията за ре гистри ра ни те адвокати, 
ако в ре зул тат на то ва те зи въз награж де ния под ле жат на двой но 
обла га не с да нък вър ху до ба ве на та стойност.

Оттук следва, че спо ред СЕС по въпро са за на числя ва не на 
ДДС вър ху ад во кат ски те хо но ра ри съ що ня ма от кло не ние от гор-
но то тъл ку ва не на за ко на. Съдът е категоричен, че кос ве ният на-
лог се смя та за не раз дел на част от тях, ако в ре зул тат на то ва те зи 
въз награж де ния не под ле жат на двой но обла га не с да нък вър ху 
до ба ве на та стойност. Това означава, че за не ре гистри ра ни те по 
ЗДДС ад во ка ти на ло гът не е вклю чен в хонорара, а за ре гистри ра-
ни те той се на числя ва вър ху хо но ра ра и се счи та за не раз дел на 
част от дъл жи мо то от клиен та ад во кат ско въз награж де ние. Сиреч 
изводът, кой то мо же да се напра ви от из во ди те в ре ше нието на 
СЕС, от но во е, че раз ме ри те на ми ни мал ни те въз награж де ния по 
наредбата при ре гистри ран по ЗДДС адвокат се явя ват ми ни мал-
на та да нъч на основа, вър ху която се дъл жи ДДС при осъ щест ве на 
услу га по наредбата, по ра ди което крайният раз мер на дъл жи мо-
то на ад во ка та въз награж де ние включ ва ДДС.

5. Какви са въз мож ни те ре ше ния на очер та ния проблем
В ре зул тат на опи са на та нор ма тив на и фак ти ческа си ту ация 

се по лу ча ва след ният па ра докс – на адвоката, ре гистри ран по 
ЗДДС и опре де лен ка то осо бен представител, му се опре де ля въз-
награж де ние без след ва щия се да нък до ба ве на стойност, из числен 
на ос но ва та на под ле жа що то на изпла ща не въз награж де ние. По 
то зи начин, първо, се за ся гат не го ви те ико но ми чески права, тъй 
ка то той след ва да вне се да нък вър ху по лу че на та сума, без съ-
щият да му е бил изплатен, и второ, на ру ша ват се разпо ред би те 
на Наредба № 1, тъй ка то аб со лют на та стойност на въз награж де-
нието сли за под за ко но уста но ве ния ми ни мум.

В моята прак ти ка до мо мен та то зи проблем оста ва не ре шен. 
Въпреки от пра вя не то на из рич ни пис ме ни мол би до пред се да те ля 
на съ деб ния състав за опре де ля не на под ле жа що то на изпла ща не 
ад во кат ско въз награж де ние в съ от ветст вие с ма те риал ния за кон – 
§ 2а от ДР на Наредба № 1, въпре ки опи ти те за ко му ни ка ция с 
ор га ни те на ад во кат ска та ко ле гия с иска не то за съ обра зя ва не с 
фак та на ре гистра ция по ЗДДС при опре де ля не на дъл жи мия 
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хонорар, ини циати вата „уд ря на ка мък“. Съдеб ният състав просто 
из да ва РКО с пред ва ри тел но опре де ле на та сума, без да вклю чи 
след ва що то се ДДС, ка то по то зи на чин на ру ша ва ма те риал ния 
за кон. Отделно от то ва съ дът обик но ве но до ри не се произ на ся с 
опре де ле ние по по вод на от пра ве на та молба, т.е. до ри не поста но-
вя ва акт, кой то да мо же да бъ де об жал ван пред по-гор на та ин-
стан ция. Но до ри произ на ся не то на съ да с на роч но опре де ле ние 
не пред ставля ва съ щин ско ре ше ние на пробле ма. Обжалването с 
част на жал ба на от ка за да бъ де приве де но въз награж де нието в 
съответствие с нор ма та на § 2а от ДР на Наредба № 1 е ти пи чен 
при мер за не обос но ва но то на то вар ва не на съ деб на та систе ма с 
из лиш ни де ла. Още по ве че че на ад во ка ти те за по ре ден път се на-
ла га да об жал ват и да се „мо лят“ на съ деб ни те съста ви просто да 
спаз ват ма те риал ния закон, което пък е край но де мо ти ви ра що и 
до ри обид но.

В мо ти ви те на Определение от 25.01.2015 г. по т. д. 
№ 1993/2015 г. на Окръжния съд – Варна, за ко но съ образ но се 
приема следното: „В случаите, ко га то съ дът опре де ля въз награж-
де ние на осо бе ния пред ста ви тел по ре да на Наредба № 1/2004 г., 
то е без вклю чен в не го ДДС. В случаите, ко га то наз на че ният от 
съ да осо бен пред ста ви тел е ре гистри ран по ЗДДС, съ щият ще 
дъл жи да нъ ка вър ху опре де ле но то му от съ да ад во кат ско въз-
награж де ние. Поради това при на ли чието на до ка за тел ст ва за та-
ка ва ре гистра ция и до кол ко то ДДС по на ча ло се дъл жи от клиента, 
съ дът след ва да за дъл жи пред ставля ва но то ли це да вне се ос вен 
въз награж де нието на осо бе ния пред ста ви тел и сума, рав ня ва ща 
се на дъл жи мия ДДС вър ху то ва въз награж де ние. В слу чая разпо-
ред ба та на чл. 67, ал. 2 ЗДДС е неприложима, до кол ко то съ ща та 
на ми ра при ло же ние са мо при до го ва ря не меж ду клиен та и 
достав чи ка на услугата, т.е. ако при до го вор за прав на по мощ бъ-
де по со чен раз ме рът на ад во кат ско то въз награж де ние и меж ду 
клиен та и ад во ка та въз ник не спор да ли та зи су ма включ ва и ДДС, 
то ва ще се пре це ня ва с оглед на уста но ве на та в чл. 67, ал. 2 ЗДДС 
пре зум п ция. При наз на ча ва не то на осо бен пред ста ви тел по ре да 
на ГПК и опре де ля не то на раз ме ра на въз награж де нието на то зи 
пред ста ви тел не въз ник ват та ки ва пре ки до го вор ни отношения, 
до кол ко то пред ста ви тел на та власт въз ник ва от ак та на съ да за 
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опре де ля не и наз на ча ва не на осо бе ния представител, а раз ме рът 
на въз награж де нието се опре де ля ди рек т но от съда, без участието 
на стра ни те по пред ста ви тел но то пра во от но ше ние. В конкрет ния 
слу чай съ дът е опре де лил раз ме ра на въз награж де нието за осо бен 
пред ста ви тел в рам ки те на ми ни мал ния раз мер по Наредба 
№ 1/2004 г., което с оглед на § 2а от ДР на съ ща та означава, че то 
е без вклю чен в не го ДДС. Определянето на пър во на чал ния раз-
мер на въз награж де нието в те зи рам ки не е нарушение, до кол ко то 
към мо мен та на опре де ля не то му съ дът не разпо ла га с дан ни да ли 
съ от вет ният ад во кат е ре гистри ран, или не по ЗДДС. В случаите, 
ко га то та ки ва дан ни бъ дат пред ста ве ни впоследствие, съ дът след-
ва да се съ обра зи с тях и да за дъл жи съ от вет но то ли це до пъл ни-
тел но да вне се дъл жи ма та се за ДДС су ма“. В съ деб на та прак ти ка 
по доб но раз ре ше ние оба че все още не е ут вър де но.

Какво би могло да се направи?
Считам, че ре ше нието на пробле ма след ва да за поч не с пред-

приема не на дейст вия на ни во ад во кат ска ко ле гия. Струва ми се 
на пъл но възможно, а и се явя ва необходимо во де не то на на ро чен 
списък с адвокатите, които са ре гистри ра ни по ЗДДС. Те би ха 
има ли ин те рес да за явят то ва пред съ от вет ни те ор га ни най-мал ко 
за ра ди очер та ни те по-го ре въпро си. Ако са ми те ко ле гии разпо ла-
гат с ин фор ма ция за из вър ше на ре гистра ция по ЗДДС за съ от вет-
ния адвокат, то мно го по-лес но би би ло да се из числи пра вил но 
след ва що то се ад во кат ско въз награж де ние и да се опре де ли та ко-
ва с вклю чен ДДС. На практика, след ка то съ дът изпра ти до съ от-
вет на та ко ле гия иска не то за опре де ля не на осо бен представител, 
същата, разпо ла гай ки със спи сък на ре гистри ра ни те по ЗДДС и 
съ от вет но впи са ни ка то слу жеб ни защитници, ако на слу чаен 
прин цип из бе ре имен но та къв адвокат, впослед ст вие, връ щай ки 
уве до ми тел но то писмо, би могла да пре доста ви та зи ин фор ма ция 
на съ да и да изиска съ от вет но то въз награж де ние да бъ де при ве де-
но в съ от ветст вие с изиск ва не то на § 2а от ДР на Наредба № 1. 
Това из глеж да на пъл но ра зум но и прав ноло ги чески из дър жа но 
по ло же ние. Адвокатите пла щат дъл жи ми те си вноски към съ от-
вет на та ко ле гия. Тъкмо тя е институцията, която след ва да ох ра-
ня ва ин те ре си те на от дел ни те ад во ка ти. Затова бих на сър чи л ко-
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ле гиите по места към пред приема не то имен но на опи са на та 
дейност.

На след ва що място, бих при зо ва л и са ми те съ деб ни съста ви 
да бъ дат по-от зив чи ви и бла го разпо ло же ни към адвокатите, 
които от пра вят по со че ни те мол би с иска не за до пъл ва не на под-
ле жа що то на изпла ща не ад во кат ско въз награж де ние. Както бе ше 
споменато, в моята соб ст ве на прак ти ка не са мо че иска нията не 
бя ха уважени, а до ри бя ха посрещ на ти с „мъл ча лив от каз“, без да 
оста вят до ри въз мож ност та за об жал ва не на съ от вет но то съ деб но 
дейст вие. Тази прак ти ка оста вя гор чив от те нък от во де не то на де-
ла в ка чест во то на осо бен представител, чиято цел на прак ти ка е 
дейст вие в ин те рес на пра во съ дието и осъ щест вя ва не на прав на 
по мощ на граж дан скоправ ни те су бек ти.


