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(9,15 часа) 

 

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, 

химнът.  

(Звучи химнът на Република България и химнът на 

Европейския съюз. Всички присъстващи в залата стават.) 

Уважаеми колеги, с удоволствие откривам днешната 

Национална конференция на адвокатурата в България, която се 

провежда в гр. Сандански. Бих могъл да кажа, че Сандански е най-

революционният град в България – от Спартак като почнем и 

свършим до Яне Сандански, и не на последно място 

Благоевградската колегия, която също се слави с това, 

традиционно.  

Колеги, бих искал да Ви представя официалните лица, които 

са днес между нас.  

Г-н Илко Стоянов, кметът на община Сандански 

(ръкопляскания), наш колега,  

Г-жа Катя Бельова, председател на Окръжен съд – 

Благоевград (ръкопляскания),  

Г-жа Гюлфие Яхова, изпълняваща функции председател на 

Районен съд – Благоевград (ръкопляскания).  

Естествено, не мога да пропусна и Вашия депутат Иван 

Димитров, който е между нас, обаче е седнал накрая на залата. 

(Ръкопляскания.) 

Колеги, с удоволствие откривам тази конференция, защото 

е първата след много години, за съжаление, поради ситуацията в 

света и в България не можахме да провеждаме дълго такива 

конференции. Тази е първата и ще бъда много радостен, ако тя 

приключи по начина който искаме и сме планирали. Планираме 
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две конференции всяка година, така че тази е първата, дано да 

дадем добър тон.  

Темата, която ще се разисква днес е доста съществена и е 

важна. Смятам, че е важна както за адвокатите, така е важна и за 

страните в процеса, защото ние говорим добре за отговорност за 

разноски,  обаче разноските в крайна сметка са за сметка на 

страните, адвокатите само ги изискват. Дали са ги получили е един 

друг въпрос. Но това ще бъде в панела, който започваме, колеги.  

Сега бих искал да дам думата първо на г-н кмета Стоянов за 

приветствени думи.  

Заповядайте, г-н Стоянов. 

ИЛКО СТОЯНОВ (кмет на община Благоевград):  

Уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски 

съвет,  

Уважаеми магистрати, 

Уважаеми господин Народен представител и всички Вие 

драги наши делегати на Националната конференция на 

адвокатурата в България, добра среща на всички!  

Добре сте ни дошли тук, в гостоприемния ни Сандански, на 

Вашата национална конференция, на Вашата национална работна 

среща, на която всички Вие ще имате възможността да обмените 

мисли и мнения, да споделите изминал опит, да изразите Вашата 

добра, а всъщност и не чак толкова добра работа в изключително 

отговорната Ви дейност.  

Приветствайки всички Вас с приятелското добре дошли, 

искам да Ви пожелая наистина ползотворна и добротворна работа 

на всички, защото наистина Вашата високоотговорна, а и 

обществено значима дейност е неизменна част от общия процес 

към върховенството на закона и към защита правата на 
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гражданите, защита правата и интересите на физическите и 

юридическите лица.  

Разбира се, типично по български, освен служебните Ви 

ангажименти, желая на всички Вас да си прекарате наистина много 

хубаво, много интересно и незабравимо в нашия хубав и красив 

град с хубави, вълнуващи и незабравими мигове! И тръгвайки си 

утре оттук, ако въобще си тръгнете де, да имате възможността и 

най-вече желанието отново да се върнете тук, ние ще се постараем 

да бъдем гостоприемни домакини, така че още веднъж, 

ползотворна работа на всички! (Ръкопляскания.)  

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Господин 

Кмет, от името на Висшия адвокатски съвет Ви подарявам този 

прекрасен плакет.  

(Председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло 

Дерменджиев подарява плакета на Висшия адвокатски съвет на 

кмета на Благоевград г-н Илко Стоянов. Ръкопляскания.)  

ИЛКО СТОЯНОВ: Благодаря Ви.  

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: И понеже в 

съдопроизводството словото е важно и един поздравителен адрес 

също.  

Давам думата за кратко приветствие на г-жа Бельова, 

председател на Окръжен съд – Благоевград.  

Заповядайте, колега.  

ЕКАТЕРИНА БЕЛЬОВА (посрещната с ръкопляскания): 

Уважаеми г-н Председател на Висшия адвокатски съвет,  

Уважаеми колеги адвокати, 

Уважаеми дами и господа,  

Позволете да Ви поздравя по повод Националната 

конференция, организирана от Висшия адвокатски съвет тук, в гр. 
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Сандански, не само от мое име, а и от името на всички съдии в 

Окръжен съд – Благоевград.  

Изказвам респект и уважение персонално към всеки един от 

Вас за усилията и работата в условията на динамични промени. 

Поздравявам Ви за избора на тема на конференцията! Тази тема е 

изключително актуална, води до перспективни за дискусия 

разговори, развитие и осъвременяване. Темата е свързана с 

гарантиране на достойнството на адвоката в аспектите на 

справедливо оценяване на труда Ви. Темата има и друго значение. 

Тя е от значение за достъпа до правосъдие. Надявам се на 

следващата конференция да я разширите и глобално да вземете 

Вашите становища. Така че тези теми изискват сериозно 

внимание, дискусии и компетентен професионален диалог.  

Пожелавам здраве, ползотворна, успешна и творческа 

работа на конференцията! 

Благодаря Ви, че са на територията на Благоевградски 

съдебен район, надявам се впечатленията да бъдат много добри и 

следващата конференция да бъде пак тук.  

Ползотворна работа, колеги! (Ръкопляскания.)  

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Благодаря, 

колега Бельова, за добрите думи, които казахте към нашата 

конференция.  

Има също поздравителен адрес от Председателя на 

Националното бюро за правна помощ - г-жа Илиева, който е 

представен на Адвокатския съвет, давам думата на нейния 

заместник, Калина Петрова, която има и рожден ден днес. 

(Ръкопляскания.)  
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КАЛИНА МИЛОСЛАВОВА (заместник-председател на 

Националното бюро за правна помощ):  

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет,  

Уважаеми магистрати,  

Уважаеми колеги, 

Пожелавам успех на днешния форум, на конференцията, с 

добро настроение и ползотворно, да имате търпение да изслушаме 

всички лектори и по представените теми, защото те са 

изключително важни за работата на всички нас, адвокатите. 

Казвам всички нас, защото аз продължавам да се считам, че съм 

адвокат и Ви пожелавам действително ползотворна работа в 

днешната конференция.  

На Висшия адвокатски съвет пожелавам това да не е 

последната от предстоящите конференции в техния мандат.  

Успех! (Ръкопляскания.)  

(Председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло 

Дерменджиев подарява една скромна икона и букет цветя на 

Калина Милославова по случай рождения й ден. Продължителни 

ръкопляскания.)  

КАЛИНА МИЛОСЛАВОВА: Благодаря на всички от 

сърце! 

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ:  

Колеги, това бяха официалните приветствия, които са за 

днес, но задължително и по етикет, и по протокол и с удоволствие 

съм длъжен да дам думата и на колегата Георгиева за кратко 

приветствие и след това ще започнем нашата работа.  
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МАРИЯ ГЕОРГИЕВА (председател на Адвокатска 

колегия – Благоевград):  

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет,  

Уважаеми г-н Кмет, 

Скъпи гости магистрати,  

Уважаеми колеги, участници в настоящата конференция, 

За мен е огромна чест и удоволствие да мога да Ви поздравя 

от тази трибуна и да бъда домакин аз и колегите ми адвокати, 

членове на Адвокатска колегия – Благоевград на провеждането на 

Пролетната Национална конференция на българската адвокатура.  

В последните две години всички бяха свидетели и за 

съжаление участници в една изключително сложна и трудна 

пандемична обстановка. Обстановка, която ни принуди много 

бързо да се адаптираме към електронната среда на общуване. 

Много бързо се пригодихме към нея, но тази обстановка ни научи 

и на нещо изключително важно, че личният контакт, личното 

общуване помежду ни са изключително важни. Ето защо аз се 

радвам, че след невъзможността да осъществяваме такива форуми, 

днес на територията на Адвокатска колегия – Благоевград ние 

отново сме заедно, заедно да обменим идеи, заедно да създадем 

нови проекти и да продължим напред към едно обединение на 

българската адвокатура за един по-добър просперитет!  

Още веднъж, от името на всички колеги от Адвокатска 

колегия – Благоевград и лично от мое име Ви поздравявам, 

приветствам Ви с добре дошли! Пожелавам на всички ползотворна 

работа, много дискусии, най-вече положителни, които да доведат 

до нещо крайно като решение от тази конференция.  

Благодаря Ви, колеги. (Ръкопляскания.)  
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МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Благодаря, 

колега Георгиева. Това беше официалната част на нашата 

конференция, сега бих искал да пристъпим към практическата. 

Мога да установя, че сме точно навреме, 9,30 часа е, както е 

обявено в програмата. Ще помоля панелистите, които са в първия 

панел, да заповядат.  

Официалните гости много бихме искали да останат, 

доколкото могат.  

Първи панел: Обща постановка на въпроса за 

отговорността за разноски – диспозитивното начало.  

Доказване на разноските. Възражението за прекомерност. 

Проблеми на Наредба №1/09.07.2004 г. и нуждата от промяна. 

Колеги, вече в работен формат, представям лекторите в 

първия панел. Вляво от мен е колегата Жана Кисьова, до нея е 

колегата Анастас Пунев и накрая на реда е колегата Георгиев, 

които са в първи панел, който е обща постановка на въпроса за 

отговорността за разноски – диспозитивно начало, доказване на 

разноските.  

Този панел, колеги, е по-скоро общ и теоретичен. В 

следващите панели ще има по-подробна разбивка по конкретни 

проблеми и ще можем в специфика да се запознаем. Панелистите 

са достатъчно отговорни и сериозни адвокати, които имат както 

практически опит, така и теоретичната подготовка.  

Въпросът за разноските и от теоретична, и от практична 

гледна точка е изключително важен, и то не само защото в крайна 

сметка разноските са платени в производството и след това трябва 

да бъдат евентуално присъдени в пълен или в различен от това 

размер, съдът е тук при нас, той знае как се присъждат разноски и 

какви са основанията. От наша гледна точка като адвокати, 

въпросът стои по някой път и доста по-различно.  
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Например, знаете, че разноските, които се присъждат в 

процеса, са обикновено документирани, както е редът по ГПК, но 

невинаги това са разноските, които се получават, някой път са 

платени повече, има такива случаи, адвокатите са взели по-малко, 

има и обратните случаи. Светът е шарен, така са нещата при нас, 

но съдът е този, който в крайна сметка преценява. За нас е важно 

това, което е поискал клиентът и което е платил, да му бъде 

възстановено.  

Във връзка с това, понеже в крайна сметка ние говорим за 

едно опосредствано действие от наша страна към клиента и 

обратното, се сещам за една история. Не знам дали помните, преди 

години имаше една земеделска банка, спомням си, че Веска 

Меджидиева, че беше директор на тази банка. Не знам дали си 

спомняте, но на тази банка й беше отнет лицензът защото,  имаше 

установени пороци от прокуратурата по време на учредяването на 

банката. Кооперативна банка, някои от кооперациите се оказаха, 

че са с пороци при учредяването и като последица отнеха лиценза 

на банката. След това се проведе една пресконференция, на която 

въпросната Меджидиева, директор на банката, водеше 

пресконференцията, до нея беше нейният адвокат Чавдар, хора от 

борда. Дълга пресконференция пред журналисти и накрая тя 

завърши – и да Ви кажа, колеги, журналисти, ние ще обжалваме 

това решение и ще  спечелим делото за отнемане на лиценза, и 

трябва да Ви кажа, че моят адвокат дела не е губил. И се обърна 

към колегата. И той така взе микрофона веднага и каза – 

извинявайте, но за журналистите да уточня – адвокат дела не губи, 

губи ги страната. (весело оживление) 

Така че нашата тема е подобна, говорим за разноски, които 

в крайна сметка страната е направила.  
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Колеги, сега вече давам думата конкретно на панелистите. 

Първият панелист е колегата д-р Анастас Пунев, завършил право 

в Софийския университет през 2012 г., адвокат от 2014 г., а от 2017 

г. е партньор в адвокатското дружество „Пунев и Стоименов“. 

Анастас Пунев също така е главен асистент по граждански процес 

в СУ „Св. Климент Охридски“ от 2020 г., както и доктор по право 

от началото на 2020 г., с тема на дисертационен труд „Спиране на 

исково производство“. Автор е на повече от 30 статии по темата 

от сферата на гражданското, материално и процесуално право.  

Освен всичко останало, мога да кажа, че г-н Пунев е 

изключителен юрист, аз съм със страхотни впечатления от него, 

изнесе страхотна лекция в нашето училище „Кръстьо Цончев“ 

посветена на разноските и на всичкото отгоре е син на наш добър 

приятел, конституционния съдия Благовест Пунев.  

Господин Пунев, заповядайте.  

АНАСТАС ПУНЕВ: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, преди всичко благодаря за поканата, за 

мен е изключителна чест да съм част от това събитие и темата 

наистина е изключително добре подбрана, за което също съм 

благодарен не само защото аз имам определени интереси и 

практически, както всеки адвокат, разбира се, но и донякъде 

научни в тази тема, но и защото тя е много важно и по нея има 

много противоречива практика, а пък смятам, че единственият 

шанс адвокатурата да защитава истински своите интереси е да 

бъде задружна и да се обединява около определени разбирания, 

около определени позиции и се надявам днешната конференция да 

бъде един такъв повод и да видим за какво можем да сме задружни, 

за да защитаваме нашия общ интерес заедно.  

Ще се опитам да не съм общ и теоретичен, както беше 

анонсът от нашия председател, но все пак трябва да се стъпи на 
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нещо сравнително фундаментално и сравнително ясно, от което да 

се оттласнем. Във връзка с това бих казал, че когато говорим за 

отговорността за разноски, специално по граждански дела, сякаш 

все още сме в плен и не сме превъзмогнали докрай едно 

класическо разбиране, а именно, че става дума за отговорност, 

чието основание е една особена форма, може би деликтна 

отговорност, със сигурност не на договорна, като деликтът и 

„противоправното деяние“ (в кавички може би), което се появява 

при отговорността за разноски е в единия случай неоснователното 

оспорване на иска от страна ответника, а в другия случай – 

неоснователното завеждане на иска от страна на ищеца, тоест това 

се квалифицира и се твърди, че е деликт. И заедно с това 

свързаното с него становище, което е също утвърдено и което 

макар да не е никъде ясно разписано, се спазва неотклонно от 

съдилищата, а именно, че това е отговорност, която е 

функционално свързана с предявения иск. По тази причина 

претенцията за разноски не е иск. И по тази причина нейното 

разглеждане, нейното присъждане, изобщо въпросът за разноските 

може да бъде разглеждан само в хода на предявеното дело във 

връзка с разноските, които са направени по това дело, а не и извън 

този процес, независимо колко основателно по същество би било 

да се заведе едно такова отделно дело.  

Това становище, макар да е утвърдено и да дава известна 

предвидимост, тъй като вече се приема бих казал дори 

аксиоматично, носи някои недостатъци и смятам, че трябва 

донякъде да бъде преразгледано. Преди всичко, ако 

неоснователното действие, което ние приемаме, че е част от този 

специален състав, е свързано само и единствено с изхода на 

делото, тоест дали ще бъде отхвърлен искът или уважен, което е в 

крайна сметка единственото, към което се привързват последиците 
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на разноските извън хипотезата на чл. 78, ал. 2, за която 

предполагам, че ще говорим по-късно, то това означава, че 

страната само печелейки делото, би могла да поиска всички 

разноски, независимо дали всички тези разноски са били 

направени достатъчно адекватно, целесъобразно, дали е било 

необходимо те да бъдат извършени в хода на процеса.  

Така например, ако бъде допусната експертиза, която е 

абсолютно неотносима и няма общо с изхода на делото, но въпреки 

това бъдат извършени разноски за нея, то спечелилата страна ще 

може да си възстанови тези разноски, независимо че може би тази 

експертиза не е била необходима и така всъщност натоварваме 

прекомерно другата страна. Това е само един от много примери, 

при които това класическо схващане, че деликтът, така да се каже, 

в отговорността за разноски е свързан само единствено с изхода 

на делото, може би не изглежда толкова адекватно.  

На следващо място, това разбиране за тясна функционална 

връзка между разноските и делото, по което те са направени, води 

до един друг проблем, който се среща в практиката и съм убеден, 

че много голяма част от Вас са го срещали и това е какво изобщо 

се включва и какво попада в обхвата на разноските по ГПК.  

Това, което съдът разбира в класическото си разбиране за 

разноски като нещо, което трябва да бъде обезщетено, е, разбира 

се, държавната такса, т. нар. съдебно деловодни разноски, най-

вече за експертизи, евентуално депозити на свидетели и хонорар 

за един адвокат.  

Но дали това наистина са разноските и всички разноски, 

които биха могли да възникнат? 

 Струва ми се, че не. За щастие има един щастлив пробив, 

мисля, че на Окръжен съд – Стара Загора от миналата и по-

миналата година, поне аз за първи път виждам такова нещо, да се 
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присъждат и пътните разноски на адвоката, но ми се струва, че 

това схващане не е силно утвърдено и това е нещо, за което си 

струва да се борим.  

Тук се намесват и други разноски, които макар да не са 

направени в хода на съдебния процес, имат много пряка връзка с 

него, да речем, разноски, свързани с нотариални покани до 

бъдещия ответник, който все още не е ответник и т. н. Разноските 

за преводи също така, тъй като когато ГПК казва, че един 

документ на чужд език трябва да се представи в превод на 

български език, не се казва нищо за разноските и съдът много 

лесно след това отхвърля искане да се присъдят разноските за тези 

така извършени преводи, тъй като те не са направени в хода на 

процеса, в течение на процеса, макар че за всички е очевидно, че 

те са направени с оглед на процеса и са може би не толкова пряко, 

но все пак косвено свързани с този процес. И според мен това пак 

следва от това, бих казал, теоретично виждане, което приемаме 

аксиоматично, че разноските са нещо, което има значение в 

процеса.  

Но в крайна сметка тази връзка може да бъде и по-косвена 

и смятам, и адмирирам подобни актове, като този на Окръжен съд 

– Стара Загора, в който се приема, че в крайна сметка страната не 

е длъжна, когато има дело в определен съд, да наеме адвокат, 

който да е от същото населено място, тъй като изборът на адвокат 

би трябвало да е нещо, което да е до известна степен intuito 

personae и този избор трябва да бъде уважен, а не да бъде 

игнориран като, да речем, пътните разноски не се зачитат като 

разноски по смисъла на ГПК.  

Има и още един проблем, който е основан на теоретичното 

ни объркване за това какво точно е отговорността за разноски, 

който води до обърквания на практика и това е въпросът, ако тази 
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отговорност е деликтна, тъй като очевидно не е договорна, а който 

е свикнал на бинарно мислене очевидно, че тогава ще приемем, че 

е деликтна автоматично, то тогава какво правим, когато на 

разноски са осъдени повече от едно лица, отговарят ли солидарно 

или не? 

И това е въпрос, по който също смея да твърдя, и специално 

говоря дори само за Софийския съдебен район, където е 

преобладаващо моят опит, има много различни становища. От 

една страна, становището, че като всяка деликтна отговорност 

това, разбира се, трябва да води до солидарна отговорност при 

разноските. От друга страна, аргументът, че в една такава хипотеза 

трябва да имаме изрична норма, която да урежда солидарност, тъй 

като в противен случай няма как тя да възникне просто така. Макар 

да е деликтна отговорност, тя е преди всичко особена отговорност, 

sui generis, както адвокатите обичаме да казваме, тоест не можем 

директно всички атрибути на деликтната отговорност да ги 

припишем и да ги пришием на отговорността за разноски.  

И ми се струва, че това второ становище сякаш е по-

издържано, доколкото това, че има класическа деликтна и 

класическа договорна отговорност, не означава, че ние сме 

длъжни, когато приемем, че една определена отговорност, 

гражданска отговорност, не попада в обхвата на едно от двете, 

автоматично към него да се припишат всички останали 

характеристики на другото. Тъй като деликтната отговорност с 

всичките й характеристики, включително солидарността при 

деликт, извършван от неколцина, е уредена така с оглед на 

класическия деликт, при който има вина, което не важи за 

отговорността за разноски и според мен по тази причина 

солидарността би била една прекомерна пък санкция за лицата, 

които са осъдени на разноски.  
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Отвъд това разбиране, нека да обърнем съвсем накратко 

внимание и на другото класическо схващане, че искането за 

разноски не е иск, не е иск по смисъла на ГПК. Нещо, което се 

приема абсолютно безрезервно и абсолютно, бих казал, 

безалтернативно и същевременно за него не се издигат никакви 

аргументи. Или хайде, нека да кажем така, от това, че ние сме 

приели, че разноските не са иск и претенцията за разноските не е 

иск, ние приемаме, че нищо, което е – по един или друг начин 

характеристика на иска и на правото на иск, не може да бъде 

приписано на искането за разноски.  

И тук един от големите практически проблеми, свързан с 

обезпечението. Когато се иска обезпечение, дали в обхвата на 

обезпечението, на търсеното обезпечение, следва да попадне 

място и разноските и дали разноските попадат в обхвата на 

обезпечението? И тук наистина безкритично и без никакви според 

мен по-сериозни аргументи съдът приема, че не, разноските не 

попадат в обезпечението, защото те не са иск. Типичен пример за 

едно механично схващане, което без изобщо да се влиза по 

съществото на идеята, защото те не са иск, води до множество 

проблеми. Да, претенцията за разноски не е иск, така е, никой не 

спори за това, но причината това да е така, е най-вече това, че 

нашата практика е наложила, че въпросът за разноските не следва 

да бъде пререшаван извън висящия съдебен процес, по който те се 

претендират. И това е нормално, и това е адекватно, не виждам 

защо да не подкрепим това. Но това не означава, че те не са 

претенция, която има имуществен характер, това не означава, че 

при тях и относно тях не съществува и не е налице същият интерес, 

който съществува за молителя в обезпечителното производство по 

отношение на предмета на иска. Според мен това също е едно 

схващане, което би следвало да се атакува, включително там, 
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където се поставя въпросът за свръхобезпеченост и за това дали 

обезпечението е съразмерно или не. Смятам, че по-редно е да се 

застъпи схващането, че когато се преценява съразмерността на 

обезпечението, то като част от обхвата на обезпечението следва да 

се предвиди и размерът на разноските. Да, разбира се, тук някой 

ще възразят, че той не е известен много често и поне не в цялост 

към момента, когато се търси обезпечението, но смятам, че съдът 

може да направи една преценка, тя няма да бъде по-спекулативна 

от така или иначе спекулативната преценка за вероятна 

основателност, която съдът прави, която няма как да не е, поне 

отчасти, спекулативна.  

Тук въпросът има и един друг образ, това е позицията на 

ответника. Нещо, което съм го приел като лична кауза, нещо, което  

е добре познато на арбитража, както нашият председател знае. 

Идеята за обезпечение на разноските и по-специално обезпечение 

на разноските в полза на ответника. Убеден съм, че сте имали и 

знаете за такива случаи, при които процеси се водят заради тормоз 

от страна на ищеца, ищецът не носи същинска отговорност за тях, 

тъй като това, което ищецът ще понесе като отговорност, е 

отговорността за разноски, доколкото ответникът няма право на 

обезпечение, само че ако ищецът е, да речем, юридическо лице, 

което е кухо дружество, създадено специално за целите на тормоза 

срещу ответника, което се случва доста често за съжаление, 

отговорност няма да има, защото дори да бъде осъдено за 

разноски, очевидно от това дружество няма как да бъдат събрани 

тези разноски и в този случай се появява въпросът как може пък 

да защитим добросъвестните ответници, които извършват 

разноски, тъй като естествено, че всеки ответник, срещу който е 

предявен иск, ще извърши разноски най-малкото за адвокатски 
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хонорар, които няма да бъдат възстановени, независимо че ищецът 

очевидно цели нещо недобросъвестно със завеждането на този иск.  

И тук се появява идеята за обезпечение на разноски, така 

или иначе днес ще има и достатъчно de lege ferenda предложения, 

идеи за усъвършенстване на законодателството, смятам, че това е 

рецептата за успех. Впрочем обезпечението за разноските, колкото 

и да е куриозно, е уредено в НПК и съществува по наказателни 

дела, но не съществува по граждански дела, което за мен е доста 

сериозен абсурд.  

Обезпечението на разноски е нещо, което съществува и в 

други юрисдикции, разбира са, не е измислено от нищото, но то 

гарантира, че в подобни случаи, в които ищецът следва да докаже 

своите достатъчно сериозни намерения за водене на делото и 

следва да гарантира пред ответника, че при евентуално 

неблагоприятно за ищеца решение ще понесе отговорност, се 

предвижда, че следва да внесе предварително определен депозит, 

който да послужи като обезпечение за разноските, които 

ответникът ще извърши.  

И смятам, че този инструмент, този институт, макар и да не 

е познат на гражданското ни право, не знам как и дали работи в 

наказателното, но не е познат на гражданското ни право, би могъл 

да бъде много ефективен способ за ограничаване на подобни 

недобросъвестни ищци, доколкото, да, действително, клиентите 

губят дела, но когато печелят дела и въпреки това са загубили 

размера на разноските, който не могат да си възстановят, това пак 

е загуба и в този случай техният интерес няма да е защитен.  

И накрая, две бързи практически хипотези, които също ми 

се искаше да спомена, свързани с усложненията, отклоненията в 

процеса и по-специално хипотезите на обективност, а и нямане и 

възражения за прихващане. Възражението за прихващане е много 
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прясно като тема, доколкото имаме и едно съвсем скорошно 

тълкувателно решение. Аз лично се надявах, че поне в мотивите 

на това тълкувателно решение ще има повече разсъждения 

относно това как ефектът на прихващането и моментът, от който 

ще настъпи прихващането, което беше тълкувателният въпрос, ще 

повлияе и ще рефлектира на въпроса за разноските, защото за мен 

те са свързани. За съжаление няма такова нещо, нямаше такива 

мотиви на съда в тълкувателното решение, но все пак въпросът 

какво правим, когато имаме уважено възражение за прихващане, 

какво правим с разноските, остава.  

Моето лично становище е, че тук трябва да разграничим 

хипотезите според поведението на двете страни, страните, които 

имат активното и пасивното вземане преди предявяването на иска 

и смятам, че тук правилото на чл. 78, ал. 2, за което може би ще 

говорим след малко в дискусията, може да бъде ориентир за това 

как следва да се процедира, защото към момента, предполагам 

знаете, има 3 различни и противоречиви вида практика. За мен те 

могат да се помирят в зависимост от това каква е хипотезата. Ако 

пасивното вземане, това на ищеца, е възникнало преди 

предявяване на иска и ответникът с активното вземане е оспорил 

това вземане въпреки това, извънсъдебно, и имаме доказателства 

за оспорване на това вземане извънсъдебно преди предявяване на 

иска, според мен разноските трябва да останат в тежест на 

ответника.  

Ако обаче няма доказателства за това извънсъдебно, 

предсъдебно, оспорено от страна на ответника, то тогава 

разноските трябва да останат в тежест на ищеца, доколкото в 

противен случай това би стимулирало едно напълно 

неоснователно предявяване на вземания пред съд, което би могло 
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да бъде разрешено с извънсъдебни способи и смятам, че това е 

достатъчна санкция в случая за това поведение.  

За обективно оценяване няма да говоря. Разбира се, ако има 

въпроси и мнения, ще се радвам да обсъдим.  

Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)  

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ:  

Изключително интересно, колега Пунев. Научих и аз 

действително някои нови неща, но пък и аз ще Ви кажа нещо. Това, 

което Вие споменахте в началото, че съд е присъдил транспортни, 

пътни разноски. Това наистина в България не е практика, но пък 

аз мога да Ви кажа, как е в международния арбитраж. На едно 

дело, което беше преди двайсетина години в арбитража, страната, 

която беше насрещната страна, ищец, една голяма консултантска 

компания, си позволи не само да си поиска разноските в 

арбитража, ами да поиска часовата ставка за страната, за това, че 

е седял и е слушал собственото си дело. Неговата ставка беше по 

500 лири стерлинги на час и той накрая на производството ни 

представи една справка за около 20 хиляди лири за това, че е седял 

и е слушал собственото си дело.  

Колеги, между другото само да Ви напомня, че след като 

приключат панелистите, ще имаме между 15-20 минути време за 

дискусия и тогава ще бъде моментът за всеки въпрос, който искате 

да повдигнете, ще бъде моментът да го направите.  

Следващият панелист, колеги, това е Иван Георгиев, 

завършил право в Софийския университет, специализирал в 

Софийския университет, в Германия, в САЩ. От 2010 г. до 2016 г. 

работи като съдия в СРС – гражданско отделение. В момента 

колегата Георгиев е адвокат към Софийската адвокатска колегия 

и управляващ съдружник на адвокатско дружество „Тодоров и 

Георгиев“. Практическата му дейност включва работа по 
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търговски, граждански и административни дела. Освен с 

практиката, колегата Георгиев активно се занимава и с теория, от 

2016 г. е асистент в Юридическия факултет на УНСС, като 

понастоящем води семинарни занятия по граждански процес. 

Колегата Георгиев освен това е автор на повече от 150 статии, 

студии, монографии и публикации в български и чуждестранни 

издания.  

Колега Георгиев, заповядайте.  

ИВАН ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги, 

Аз също искам да благодаря за отправената ми покана да се 

присъединя към приветствията, които бяха направени по повод на 

подбора на тема. За съжаление може би от изказването на колегата 

Пунев аз оставам с впечатлението, че няма да дадем толкова 

отговори, колкото ще поставим въпроси, но все си мисля, че от 

дискусията, която ще последва всеки един от панелите, ще можем 

да предложим варианти на отговори, които ми се струва, че са 

изключително належащи, особено в тази конкретна тема.  

Отговорността за разноски е въпрос, който се разрешава с 

всеки един съдебен акт и независимо от това е налице изобилие от 

противоречива съдебна практика по всички възможни аспекти на 

този проблем. Аз конкретно бих искал да се спра в моето кратко 

изложение на темата, свързана с приложението на разпоредбата на 

чл. 78, ал. 5 от ГПК, а именно конкретно като част от разноските 

намаляването на адвокатското възнаграждение поради 

прекомерност.  

Богата съдебна практика, включително и новите 

законодателни решения, а именно възможността за обжалване на 

решението само в частта за разноските, постановяването на редица 

тълкувателни решения, едно от които тълкувателно решение №6 
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от 2012 г. на двете колегии на ВКС беше посветено изцяло на 

въпросите за отговорността на разноски, отново не даде никаква 

възможност за уеднаквяване на практиката, независимо че 

правната уредба е изключително лаконична и на пръв поглед не 

позволява разнопосочни становища. Въпреки това аз няма да се 

спирам конкретно да цитирам съдебна практика, тя на всеки един 

от Вас е известна, но в произнасяния не само на инстанционни 

съдилища, но също така и на ВКС се срещат редуцирания на 

размера на адвокатското възнаграждение, бланкетни, редуциране 

на размера на адвокатската възнаграждение, без да е правено 

възражение от насрещната страна. Това са все въпроси, които 

търпят тълкуване и надявам се дискусия малко по-късно.  

Както каза и колегата Пунев, отговорността за разноски е 

доста противоречиво разглеждан въпрос дори и в правната теория. 

Дали това е отговорност за вреди, безвиновна отговорност ли е, 

деликтна отговорност ли е, някакъв особен вид отговорност ли е, 

е въпрос, по който има противоречиви становища, не само в 

доктрината, но и в съдебната практика.  

Отделно от това, съвсем наскоро този въпрос беше поставен 

на вниманието и на Конституционния съд, ако си спомняте по едно 

искане на омбудсмана относно атакуване на разпоредбата на чл. 

78, ал. 8 в старата й редакция, която даваше възможност на съда 

да определя адвокатско възнаграждение и да го присъжда на лица, 

които са защитавани от юрисконсулти, без тези разноски реално 

да са били сторени. В това производство Конституционният съд 

отхвърли искането на омбудсмана, реши, че тази разпоредба не е 

противоконституционна, тя така или иначе впоследствие беше 

изменена от законодателя две години по-късно, но в самото 

решение на Конституционния съд се дават няколко насоки.  
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Първо, отговорността за заплащане на адвокатското 

възнаграждение има за цел да възстанови този разход, който 

страната е направила във връзка с производството. Тоест тук тази 

отговорност има, от една страна, целта да възстанови една вреда, 

която е предизвикана от неоснователния правен спор, от друга 

страна, отговорността за присъждането на адвокатско 

възнаграждение има и чисто възпиращ характер. Тоест страната 

под страх от това, че ще понесе отговорността за разноски на 

насрещната страна, следва да преценява своето процесуално 

поведение дали да упражнява процесуалните си права или не, за 

да не понесе тази отговорност.  

Какви критерии залага разпоредбата на чл. 78, ал. 5 от ГПК? 

На първо място, за да бъде намалено претендираното 

адвокатско възнаграждение, разпоредбата казва, че трябва да е 

налице възражение. Тоест насрещната страна трябва да е въвела 

оспорване в рамките на процеса, за да може това оспорване да 

отвори вратите към преценката, която допълнително съдът следва 

да направи с оглед на това дали адвокатското възнаграждение 

наистина е прекомерно или не е прекомерно. Тук ми се ще да се 

върна малко по-назад и да отворя един принципен въпрос – защо 

е необходимо изобщо да се намалява възнаграждението за адвокат, 

когато съдът преценява основателността на претенцията за 

разноски? 

Европейският съд по правата на човека е имал 

възможността няколко пъти, включително и по дела срещу 

България, да се произнесе относно  съответствието на нашата 

процесуална уредба с изискванията на Конвенцията за защита 

правата на човека и основните свободи и отговорността за 

разноски е преценявана през призмата, от една страна, на чл. 6, §1 

за правото на справедлив процес и с достъпа до съд.  
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От друга страна, тази отговорност  е преценявана на 

плоскостта на чл. 1 от Протокол №1 към Конвенцията относно 

мирното ползване на притежанията и съвсем образно казано, 

неприкосновеността на собствеността.  

Европейският съд казва, че адвокатското възнаграждение не 

следва да бъде пречка за упражняване правото на иск и не следва 

да бъде пречка за осигуряване на достъпа до съд. От друга страна 

обаче, не следва неоснователно да засяга правната сфера на 

страната, която е загубила този спор.  

Изхождайки от принципите на гражданския процес, които 

са общовалидни, включително и в чуждестранните 

законодателства, че загубилият плаща и разноските следват 

събитието, тези разноски винаги следва да бъдат пропорционални. 

Поради тази причина, колкото и лаконична да е уредбата на чл. 78, 

ал. 5, Европейският съд по правата на човека казва – все пак 

националното законодателство е дало някакъв механизъм. Този 

механизъм обаче в нашата национална съдебна практика среща 

изключително разнопосочни виждания относно това, първо, какво 

представлява прекомерността, второ, какво представлява 

фактическата и правна сложност на делото, трето, съдът може ли 

да се самосезира, за да редуцира размера на адвокатското 

възнаграждение и т. н.  

На мен ми се ще съвсем накратко да обърна внимание на 

тази съдебна практика, която ми се струва адекватна. 

Прекомерността като понятие не е чисто юридически термин. Да, 

тя се използва в законодателството, но прекомерността на едно 

адвокатско възнаграждение означава, че то е прекалено голямо, то 

е необосновано голямо с оглед на фактическата и правна сложност 

на делото.  
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По отношение на това при въведено възражение за 

прекомерност и при преценката на съда за неговото редуциране не 

трябва да се изхожда от принципната позиция и заложеният 

минимум в закона, който е съобразно правилото на чл. 36, ал. 1 от 

Закона за адвокатурата, който от своя страна препраща към 

наредбата за минималните адвокатски възнаграждения. На мен ми 

се струва, че по инерция от приложението на отменената редакция 

на чл. 78, ал. 8 от ГПК съдебната практика много често, без 

излагането на конкретни мотиви при въведено възражение за 

прекомерност, редуцира адвокатското възнаграждение до 

минимално предвиденото в закона. А това не е правилно, защото 

прекомерността е свързана с нещо много повече от това, което 

следва.  

Отделно от това, нашата Наредба за минималните размери 

на адвокатските възнаграждения въвежда само един материален 

критерий, на базата на който това адвокатско възнаграждение 

може да бъде определено. Поради тази причина, съобразявайки 

този минимален критерий обаче, при преценката за редуциране на 

адвокатското възнаграждение съдът следва да изпълни със 

съдържание понятието „фактическа и правна сложност“, което е 

заложено в текста на ал. 5 на чл. 78. Какво представлява тази 

фактическа и правна сложност нашият закон не казва, а съдебната 

практика се задоволява с едно лаконично изброяване на 

особеностите на делото – проведени са няколко съдебни 

заседания, разпитани са множество свидетели, изготвени са 

заключения по няколко експертизи. И друго нещо, което ми прави 

впечатление напоследък – адвокатът се е явил във всичките 

съдебни заседания.  

Сега, както каза и колегата Пунев, в правото на 

Европейския съюз има при събирането на доказателства един 
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термин, т. нар. „риболовна експедиция“. Един процесуален 

представител или страната прави редица необосновани искания за 

събиране на доказателства с идеята, че все отнякъде, от трънката 

ще излезе заекът, който ще обоснове нейната претенция. Фактът, 

че в едно производство са направени редица възражения, в 

никакъв случай не го прави фактически и правно сложно. Още 

повече че, за да бъде едно дело добре поднесено на съда, това 

означава, че процесуалният представител на страната си е 

свършил работата.  

В едно определение, което наскоро четох на Върховния 

административен съд, по което върховните съдии оставят без 

уважение едно искане за намаляване на адвокатско 

възнаграждение, съдът казва – провеждането само на едно съдебно 

заседание е въпрос и на организация на съда. Все пак знаете, един 

от принципите на процеса, именно принципът на служебното 

начало също изисква от страна на съда да подпомага страните за 

изясняване на фактическата и правна страна на спора. Поради тази 

причина за мен лично тези количествени критерии, които 

обосновават виждането за фактическа и правна сложност на спора, 

не са правилни. По-правилно е да бъдат използвани качествени 

критерии. Разбира се, пак казвам това, фактическата и правна 

сложност е едно оценъчно понятие, което следва да се преценява 

с оглед на всеки конкретен случай.  

Искам да завърша с няколко думи относно възможността за 

обезпечаване на разноските, за която колегата Пунев говори преди 

малко. Наистина доста интересен въпрос, но нека да направим 

една препратка и в нашето процесуално законодателство, в което 

вече се предвижда възможността в едни производства, които е 

ясно, че ще костват доста като разходи, каквито са производствата 

по колективни искове, страната да установи пред съда 
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възможността да поеме тези разноски предварително, което все 

пак според мен дава и един такъв чисто нормативен нюанс в 

подкрепа на тезата, че едно подобно искане може да е 

основателно.  

Последно нещо, което искам да кажа по отношение на 

фактическата и правна сложност. Фактическата и правна сложност 

на едно дело е обективен критерий. Често ми се е случвало да чета 

в съдебни актове, че при последното съдебно заседание по делото 

страната поискала срок за писмена защита и понеже, видите ли, в 

разпоредбата на ГПК пише, че при фактическа и правна сложност 

на делото може да се даде срок за писмена защита, поради тази 

причина самата страна е направила признание, че е налице 

фактическа и правна сложност и поради тази причина 

възражението за прекомерност е неоснователно. На мен това 

становище ми се вижда доста крайно, без никакво основание в 

закона, поради което и пак ще кажа, че тази преценка е обективна 

и следва да бъде правена по всеки конкретен правен спор.  

Благодаря. (Ръкопляскания.)  

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Благодаря, 

колега Георгиев. Много интересно беше това, което казахте.  

И нещо, което на мен ми направи специално впечатление, е 

това, което акцентирахте накрая, и това беше обезпечението за 

разноски, което тепърва възниква като практика.  

В световната практика, в световния арбитраж, това е много 

популярно и се казва „security on cost“, и това се възлага 

обикновено на ответника, и адвокатските хонорари се предполага 

да са доста големи. Защото докато в нашето съдопроизводство и 

те са ориентирани към минималните числа по тарифата на нашия 

Адвокатски съвет, то в международните съдилища и в 

международния арбитраж не е така. Там разноските са огромни и 
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по някой път едно производство струва милиони. Поради тази 

причина, за да продължи производството, от състава се 

постановява този „security on cost“, за да продължи процесът и 

ответника да е обезпечен за собствените си разноски в случай на 

отхвърляне на иска  под формата на банкова гаранция или друг 

способ.  

Колеги,  преминаваме към последния панелист – нашата 

дама Жана Кисьова, която е адвокат от Софийската адвокатска 

колегия, досегашен заместник-председател на Софийската 

адвокатска колегия, надявам се и бъдещ. 

Колега Кисьова, заповядайте. 

ЖАНА КИСЬОВА (Софийска адвокатска колегия):  

Здравейте, колеги!  

Аз ще прескоча направо на това, с което последният колега 

завърши, бяха много интересни техните изложения и съм напълно 

съгласна с всичко, което те казаха. Но на мен ми се струва, че 

всъщност проблемът с прекомерността на разноските произтича в 

България от един основен проблем, който вкарва съдии и 

адвокати, които иначе са колеги, в някаква вражда относно тези 

разноски и това е самата истина. Адвокатите се сърдим, че съдиите 

намаляват разноските. Съдиите естествено се притесняват, когато 

трябва да натоварят другата страна с една огромна сума. И 

проблемът всъщност е един и ми се струва, че българската правна 

система е допуснала едно смесване на режима, който е възприет 

например в Германия, където разноските и адвокатските хонорари 

специфично са фиксирани в минимални размери, забележете 

обаче, в отделен закон за адвокатските възнаграждения, в който 

случай съдът просто няма какво да преценява в хода на 

производството по присъждане на разноски. И системата в 

Англия, където има – колегите правилно изтъкнаха, не само има 
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депозит за разноските, точно поради този факт, че те не са 

известни предварително какви ще са и могат да бъдат в доста 

високи граници, и това производство за разноските е едно 

миниисково производство, което се развива във всеки процес в 

Англия, където действително страната не само трябва да доказва, 

а трябва да обосновава разноските си, тоест да обясни на съда в 

това квазиисково производство защо такъв трябва да бъде 

адвокатският хонорар, на база на какви критерии, количествено и 

качествено, тоест и двата вида критерии.  

В България е допуснато едно смесване, като хем законът 

делегира определянето на минимални адвокатски възнаграждения 

на Висшия адвокатски съвет, хем съдът логично не се чувства 

обвързан от Наредбата на Висшия адвокатски съвет, тъй като това 

е една професионална организация, макар и с някои възложени от 

държавата правомощия, специфично в това да издава такива 

подзаконови административни актове и общи актове. 

Аз накратко само ще обясня нашите мотиви от името на 

Софийския адвокатски съвет. С колегата Стефан Марчев и другите 

колеги от съвета внесохме две предложения във Висшия 

адвокатски съвет за изменения на Наредба №1 и понеже в тези 

предложения, не е тайна, има и предложения за увеличаване 

размерите на адвокатските възнаграждения, не само с оглед 

икономическата ситуация в страната, но и с оглед други мотиви, 

затова преценихме с колегите, че трябва да поясним какви са тези 

наши мотиви и какво всъщност е предложението по същество.  

Основно в работата си като Адвокатски съвет оценяваме два 

вида проблеми, основни в тази Наредба, и те се дължат на две 

неща. Първо, в тази Наредба липсва механизъм, който да 

гарантира, че адвокатските възнаграждения в нея са обвързани с 

динамични промени в страната, не само икономически, 
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обществени и законодателни. Например няма обвързаност с 

минималната работна заплата, както знаете, дори вещите лица 

имат при представяне на справки по тяхната Наредба за вещите 

лица и техните възнаграждения, имат предвидено, че почасовата 

ставка е 3% от минималната работна заплата.  

В Наредбата на Висшия адвокатски съвет има само на едно 

място такъв критерий и това касае гражданските 

съдопроизводства за отмяна на уволнени и възстановяване на 

работа, където това е логично.  

Аз не виждам нищо срамно в тази Наредба да се заложат 

такива критерии, било минимална работна заплата, било 

инфлационни индекси, било минимални осигурителни прагове за 

професии в сектора, но при всички случаи не може тази Наредба 

да се изменя при най-малката промяна в икономическата 

обстановка. Както виждате, напоследък те са доста съществени.  

Адвокатите – няма нужда да обяснявам, Вие всички колеги 

знаете, не само имаме много по-завишени разходи за поддържане 

на деловодители и адвокатски сътрудници, имаме много по-

завишени разходи за консумативи и редица други разходи, пътни.  

Извън това, тази Наредба трябва да отразява и 

законодателни промени. Виждаме, че едно от предложенията, 

които сме депозирали, касае примерно нови производства, които 

възникнаха междувременно в законодателството като 

производство по стабилизация, за което няма предвидено 

възнаграждение в Наредба №1. И редица други празноти, няма да 

ги изброявам конкретно, може би по-натам в изложението, когато 

възникне повод, ще казвам конкретните примери.  

Не отразява и чисто обществените промени в нагласите на 

потребителите на нашите услуги. Потребителите на правни услуги 

и на правна помощ вече, ако забелязвате, имат съвсем различна 
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нагласа, например сами да се представляват в повечето 

охранителни производства, тоест в производствата в Търговския 

регистър, нотариални производства. Тоест нашата Наредба не 

отчита различието на услугата, когато един адвокат съдейства на 

такъв клиент да участва в едно охранително производство сам и 

на база някакви стандартни формуляри и типизирани образци, 

които адвокатът му предоставя, и съвсем друг вид правна помощ, 

когато адвокатът всъщност преработва основно такъв документ, 

да не кажем, че започва отначало да го изготвя, с много различни 

условия, които клиентът предявява, които имат много по-голяма 

степен на сложност.  

Другият проблем на Наредба №1 е това, че тя не позволява 

съобразяване на възнагражденията със самото развитие на 

услугата и на производството, в което адвокатът се явява.  

Сами знаете, че има фиксирани възнаграждения за много от 

производствата, които обаче варират и биват както от най-

простичките разрешени в едно съдебно заседание, така и такива, 

които продължават с години, които имат много по-голяма 

сложност от други дела с материален интерес. Това според нас и 

нашето предложение може да се коригира в Наредбата, въпреки че 

тя е Наредба за минималните възнаграждения, те все пак да бъдат 

определени в граници от до, както е и Наредбата за заплащане на 

правната помощ. Това ще даде възможност да се отразят и 

спецификите в конкретното производство или услуга, за които 

адвокатът е ангажиран, както и да се отразят спецификите и във 

възможностите на самите потребители на правните услуги да 

заплащат едно или друго възнаграждение, които както знаете, не 

е тайна, се различават в рамките на страната. Една е ситуацията в 

по-големите градове, съвсем друго е положението в по-малките 

населени места, където гражданите се затрудняват и наистина 
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нашите възнаграждения не бива да им бъдат пречка за достъпа до 

правосъдие. 

Това формулиране на възнагражденията в граници от до за 

мен е и в съответствие с практиката на съда в Европейския съюз. 

Аз няколко пъти съм цитирала, знаете, и при други наши събития, 

едно решение на съда в Европейския съюз в казуса „Юнайтед 

видео пропъртис теленет“, по Дело № С-5715, което касае казус, 

възникнал в Белгия, в което съдът на Европейския съюз ясно казва, 

че когато било професионална организация, както е нашият Висш 

адвокатски съвет, било държавен орган, регулира по някакъв 

начин цените на адвокатските услуги, било в минимални граници 

или в максимални, тоест независимо какво е, дали е наредба или 

тарифа за минимумите или за максимумите на възнагражденията, 

този орган трябва да се стреми тези възнаграждения вътре да бъдат 

по-близки до реалните. Тоест не трябва да бъдат изкуствено 

занижени, защото все пак в Европейския съюз съществува и е 

основен принципът на легитимните очаквания.  

Тоест в едно производство право на защита има не само 

страната, която губи производството, право на защита има и 

страната, която печели производството и нейните легитимни 

очаквания също трябва да бъдат защитени дотам, че тя да е 

сигурна, че размерите на адвокатските възнаграждения, които 

плаща, в крайна сметка до една много голяма степен ще бъдат 

възмездени, ако успее в делото.  

Така че тук има малко, как да кажа, предразсъдък, че трябва 

винаги да се защитава страната, която губи спора. Не, не е така. 

Във всяко дело има две страни и те имат абсолютно еднакви 

процесуални права и също имат нужда от защита.  

Извън тези генерални проблеми аз смятам, че освен това 

много важен проблем на нашата Наредба е това, че, както знаете, 
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Върховният административен съд я приема за подзаконов акт, но 

тя не изпълнява тези си функции, там, където нашият Закон за 

адвокатурата в частта за възнагражденията има празнота, тя не 

дава за мен необходимата конкретизация и поясняване.  

Пример ще Ви дам. Например в чл. 26 от Закона за 

адвокатурата е уредено, че при неоснователно оттегляне 

пълномощията на адвоката от страна на клиента на него му се 

дължи пълното възнаграждение. Но тук липсва конкретика какво 

значи пълното възнаграждение. Ако аз имам договор за правна 

защита за трите съдебни инстанции, не само имам договор, с който 

съм договорила хонорар при резултат. И в крайна сметка  съм 

представлявала клиента докрая на първата инстанция, където се 

извършени абсолютно всички процесуални действия. А 

съдилищата тълкуват този член 26 двупосочно. Повечето колеги 

обаче присъждат възнаграждение и определят възнаграждение при 

спор между адвоката и клиента само за съответната инстанция. За 

мен това не е справедливо.  

И защо да не се присъди дори възнаграждение за резултат 

след приключване на делото? 

Разбира се, това е въпрос на спор по конкретното дело 

между адвоката и клиента. Защото може да се докаже, че 

резултатът не е резултат от усилията на конкретния адвокат, може 

той да е объркал тотално стратегията и всъщност резултатът да се 

получи от усилията на адвоката, който е представлявал на втора и 

на трета инстанция. И това съществува.  

Но все пак е добре тази Наредба да уточни някои понятия 

от закона, които са съвсем бегло маркирани в Закона за 

адвокатурата. Отделна тема са нещата, свързани със Закона за 

адвокатурата, знаете моето мнение по този въпрос също. 
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На следващо място, такъв пример е нормата на чл. 36, ал. 3 

от Закона за адвокатурата, с която и ние като адвокатски съвети 

много често срещаме проблем. Знаете, че при липсата на договор 

възнаграждението следва да се определи от Адвокатския съвет 

съобразно Наредбата. Там се говори за липса на договор, но не се 

споменава нищо за случаите, в които има писмен договор за 

правна защита, но няма клауза да адвокатското възнаграждение. 

Или има клауза, но тя е толкова неясна, че на практика 

адвокатското възнаграждение е неопределимо. 

И на следващо място, тази норма на нас ни създава 

проблеми и от друга гледна точка, че когато препраща към 

нормите на Наредбата, за да определим едно адвокатско 

възнаграждение, всъщност доста ни ограничава. И аз когато 

започнем да се произнасяме по такова искане, разбирам до каква 

степен са сравнени колегите съдии, когато също трябва да 

присъдят разноски съобразно тази норма. Има толкова много 

празноти, толкова много неуредени хипотези и производства. 

Затова, надявам се да се запознаете с нашите две предложения по 

отношение на Наредба №1, не знам дали Висшият адвокатски 

съвет ги е публикувал, в които конкретно се предлага запълване 

на празнините в почти всеки един текст от тази Наредба. 

Това е, колеги, благодаря Ви. Надявам се, че сме породили 

дискусия. (Ръкопляскания.)   

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Благодаря, 

колега Кисьова. Също една много интересна част, която 

засегнахте. 

Но аз веднага, включвайки в едно от последните неща, 

които споменахте, как съдът би подходил към присъждането на 

разноски, когато са оттеглени пълномощните. Във връзка с това аз 

специално заведох едно дело срещу наш клиент на нашето 
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дружество, който оттегли пълномощията си точно преди 

приключване на производството и интересното беше, че имахме 

уговорена клауза за съксес в този договор. И понеже по силата на 

чл. 26 използвахме тази възможност, без разбира се, да сезирам 

Софийската адвокатска колегия и съвет да ми издават съответния 

документ, просто защото размер възнаграждение за успех в тази 

процедура   няма как да установиш. Но трябва да кажа, че на първа 

инстанция съдът присъди цялата сума, която искахме ние и в целия 

размер на иска беше присъден, така че това вече съществува като 

практика и се е случило лично с моето дружество. 

Колеги,  това беше частта от панелистите, която изложихме. 

Сега, аз имах някаква идея, съвсем без да го включвам 

официално като предварителна информация, да кажа няколко 

думи за разноските в арбитража. Ще бъда съвсем кратък, защото 

арбитражът не е чак толкова популярен, в смисъл, че няма чак 

толкова различна практика относно разноските и проблеми, които 

създава. Но това, което мога да кажа за вътрешните арбитражни 

производства, които се водят на територията на България, в БТПП, 

в съда и в други сходни институционални съдилища, е, че разноски 

се присъждат на основание, специално в БТПП на основание § 8 

от  тарифата и тези разноски се присъждат, което е интересно за 

адвокатите и за съдиите по-скоро,  се присъждат без доказване. 

Тоест не е необходимо да правите списък на разноски в арбитража, 

необходимо е само да цитирате Наредба №1 на Висшия адвокатски 

съвет, където арбитражният състав Ви присъжда директно по тази 

сума, която я поискате, ако не представите доказателства. Ако 

представите доказателства обаче, може да се поиска и по-голяма 

сума, и тя обичайно се присъжда.  

А колкото по отношение на пропорционалността, това не е 

обаче практика в международните арбитражи. Докато в България 
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следваме загубилата страна, разбира се, понася разноските, в 

международния арбитраж невинаги е така. Някой път страната, 

въпреки че е загубила изцяло процеса, въпреки това не заплаща 

пълните разноски и това зависи изключително от дискрецията на 

самия състав. Естествено това е фрагментиран случай, говоря Ви 

специално за арбитражите, но много често съдът има дискреция да 

прецени включително и процесуалното поведение да страните, 

включително и размера на тези разноски, да присъжда 

пропорционалност или не.  

Едно от последните дела, които водихме в Международния 

съд в Париж като процесуални представители на български 

предприемач, искът беше за около 3 млн. Евро присъдиха се около 

1 млн. и половина евро. Проблемът обаче дойде не от това, че 

загубилата страна трябва да поеме част от разноските, а че те бяха 

изключително прекомерни. Те бяха близки до размера на иска. 

Швейцарска фирма, която защитаваше ответника, депозира 

разноски в размер на 2 млн. швейцарски франка, близо до 

присъдената сума. И тогава съставът имаше изключително 

трудната роля как точно, въпреки че ищецът е спечелил делото, 

така да присъди разноски, че в крайна сметка  да остане нещо и на 

спечелилата страна.  

Колеги, благодаря Ви. Отварям форума за дискусии. Ако 

имате въпроси към панелистите, включително и към мен, 

заповядайте. 

Колега Кашъмов, имате думата. 

АЛЕКСАНДЪР КАШЪМОВ (Софийска адвокатска 

колегия):  Благодаря.  

Поздравявам всички панелисти, много интересни 

представяния. Само в духа на допълнението, което направи 

председателят Дерменджиев, да кажа, че Европейският съд по 
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правата на човека също процедира по подобен начин като доста 

свободно преценява пропорционалността. Разбира се, единствено 

държавите дължат разноски, тук хубавото е, че върху 

жалбоподателя те не се възлагат.  

Две неща ме провокираха от дискусията и смятам, че са 

много интересни и си струва да се имат предвид. Едното е 

концепцията, наистина това, което колегата Георгиев каза – 

пропорционалността всъщност е критерият, а не прекомерността. 

Въпросът е дали това е превод на едно и също понятие?  

В делото на Национално движение „Екогласност“ срещу 

България от 2020 година, което предполагам, че имахте предвид, 

Европейският съд по правата на човека разгледа възражението за 

прекомерност точно през призмата на пропорционалността като 

прие, че има намеса в правото на мирни притежания на 

жалбоподателя „Екогласност“ с това, че Върховният 

административен съд е казал – уважавам възражението за 

прекомерност и свалям адвокатския хонорар по дело, – то беше по 

дело за одобряване на ОВОЗ на голям ядрен проект в България –  

уважавам и го намалявам до 12 000 лева. Това именно 

Европейският съд по правата на човека прие през призмата на 

пропорционалността, че е непропорционално.  

Според мен много сериозно си струва да се мисли в посока 

пропорционалност, а не тази прекомерност, съобразявана спрямо 

минимумите.  

И последно, Решение №10 на Конституционния съд. 

Наистина е изключително интересно, аз препоръчвам всеки, който 

се занимава с темата „Разноски“, да прегледа и становището на 

Върховния административен съд и на Върховния касационен съд. 

Между другото имаше и една малцинствено становище на ВКС, 

което за съжаление не е публикувано във файла по делото. Но 



37 
 

това, което е много важно, което казва Конституционният съд там, 

е, хубаво, обективна и безвиновна, но тя представлява 

отговорността за разноски и своеобразна санкция за 

неоснователно предизвикан правен спор. И аз мисля, че тук също 

си струва да свържем пропорционалността и с тази тема.  

Благодаря Ви.  

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Благодаря, 

колега Кашъмов, по-скоро  въпрос към панелистите. 

Колега Георгиев, заповядайте, вземете отношение.  

ИВАН ГЕОРГИЕВ: Благодаря за въпроса и за коментара, и 

пояснението към него, то наистина е много важно.  

Аз тук искам обаче да направя една бележка. Това, което 

колегата Кашъмов казва, делото, което цитира, на Движение 

„Екогласност“ срещу България, е разгледано на плоскостта на 

противоречие на нашата национална уредба и всъщност на 

противоречивото произнасяне на Върховния административен съд 

с оглед правото на мирно ползване на притежанията по чл. 1 от 

Протокол №1.  

Едно от оплакванията на омбудсмана по Конституционно 

дело №10 е, че разпоредбата на чл. 78, ал. 8 в старата си редакция 

противоречи именно на този принцип, но Конституционният съд 

разглеждайки по същество искането, се произнася последователно 

относно това дали разпоредбата противоречи на принципа на 

правовата държава, дали разпоредбата противоречи на принципа 

за равенство на страните в процеса и не стига дотам дали всъщност 

тази разпоредба засяга правото на свободно използване на 

притежанията.  

Принципът на пропорционалност за мен по един много, да 

речем, завоалиран начин е вмъкнат в текста на разпоредбата на чл. 

78, ал. 5, изискваща съобразяване с фактическата и правна 
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сложност. И това, което Европейският съд по правата на човека 

казва в решението, което цитирахте, е, че макар и стъпвайки на 

основата на материалния интерес по делото, наистина 

националната правна уредба все пак допуска механизъм, на базата 

на който тази пропорционалност може да бъде съобразена и може 

да бъде постигната. И осъдителното решение на Европейския съд 

по правата на човека не е заради това, че нашата национална 

уредба не съответства, а заради това, че нашият Национален съд 

не се е съобразил с нея и не е приложил тези критерии, 

съобразявайки се и редуцирайки това адвокатско възнаграждение. 

Между другото по едно следващо дело на вече 

конституционния съдия Соня Янкулова по абсолютно идентичен 

казус между същите страни – „Екогласност“ и АЕЦ „Козлодуй“, 

доколкото си спомням беше, има изключително интересно 

произнасяне, бих казал, силно дискусионно, в което тя дори 

намалява размера под предвидения в закона минимум, прилагайки 

пък вече принципи за правото на достъп до съд и т. н. 

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Благодаря, 

колега Георгиев. Мисля, обаче, че Жана Кисьова ще има коментар 

тук. 

ЖАНА КИСЬОВА: По повод на намаляването на 

разноските обаче, колеги, аз приветствам тази идея за 

пропорционалността, защото за съжаление този израз – 

фактическата и правна сложност на делото, много често се схваща 

като възможност да бъде оценено доколко адвокатът си е вършил 

работата. Това сто процента е така по делото. Но много трудно е 

това да стане, по този начин да бъде оценено и така ще преминем 

и към темата за особените представители, защото е много 

специфично всяко производство и позициите в процеса са 

различни. И трябва да има някакъв по-лесно определим критерий 
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за прекомерност на възнаграждението, отколкото така казано, 

генерално – фактическата и правна сложност, защото, първо, както 

казаха колегите, всеки влага различно нещо в това понятие, и, 

второ, се получава едно неприятно и горчиво усещане за някаква 

негативна оценка на работата на адвоката, когато 

възнаграждението бъде намалено.  

Благодаря Ви.  

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, други 

въпроси? 

Колега Коева, Вие имате въпрос. 

ВЕСЕЛКА КОЕВА (председател на АК – Велико 

Търново):  

Уважаеми колеги, аз искам да поставя един въпрос към 

панелистите и на всички Вас за обсъждане, защото съм мислила 

по него. Какво мислите за възможността за олихвяване на 

разноските, присъдени в процеса, защото това е едно парично 

задължение, което длъжникът дължи и като всяко парично 

задължение по силата на чл. 86 от ЗЗД при забава трябва да се 

дължи обезщетение в размер на мораторна лихва? 

Аз съм поставяла няколко пъти този въпрос, от нашата 

кантора сме го поставили в районни съдилища, но за съжаление по 

дела с малък материален интерес, не сме стигнали до главни 

инстанции. Съдът мълчи по този въпрос. В много от случаите, 

особено когато по едно дело е издаден изпълнителен лист само за 

разноски, а не и за главница лихви, страната, която има право да 

ги получи, може да ги получи и след няколко години, а сумата от 

300 лв. или от 500 лв. остава такава, няма откъде да се компенсира 

от други събрани суми.  
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Така че аз мисля, че този въпрос подлежи на обсъждане и 

трябва да направим необходимото и в съдилищата този въпрос да 

бъде разискван. 

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Благодаря, 

колега Коева, много резонен въпрос, особено в тези инфлационни 

процеси, които текат. 

Колега Пунев, Вашият коментар? 

АНАСТАС ПУНЕВ: Настина е интересно. Пак зависи от 

това за какво приемаме отговорността за разноски. Ако я 

приемаме за деликт, но очевидно има лихва, очевидно няма нужда 

от покана. И ако приемем, че деликтът е неоснователното 

завеждане, респективно неоснователното оспорване на иска, то 

това ще е моментът, от който ще тече лихвата, така че съм 

съгласен, че ако така работи деликтът, то така трябва да бъде 

относно разноските. 

Аз споделих своето лично становище, което беше във 

връзка със солидарността. Между другото ако приемем това, което 

казвате, то тогава и солидарността трябва да е налице при 

разноски, присъдени срещу повече от едно лице, защото логиката 

е същата, няма защо да е различно. Но моето лично становище е, 

че доколкото е специална и особен вид отговорност, по-скоро de 

lege lata не би могло да се говори за подобно нещо.  

Разбира се, има много материал, замислен в тази насока, но 

е по-добре да се уреди изрично законодателно.  

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Благодаря, 

колега Пунев.  

Колеги,  дали имате други въпроси? Колега Георгиев. 

ИВАН ГЕОРГИЕВ: Само по тази тема, по отношение на 

лихвата върху разноските.  
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Както каза и колегата Пунев, това много зависи от 

характера на вредите, които можем да възприемем. Има обаче 

произнасяне на Върховния касационен съд в тази насока, че лихви 

върху разноски се дължат. Аз ще Ви го намеря за следващия панел 

и ще Ви го предоставя. Но имайте предвид пък, че в решението на 

Конституционния съд се казва нещо съвсем различно – че 

отговорността за разноски е лимитирана до това, което е 

предвидено в разпоредбата на чл. 78, ал. 1 и лихвите не са 

включени.  

МОДЕРАТОР ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Благодаря, 

колега Георгиев.  

Колеги,  понеже виждам, че въпросите понамаляха, пък 

имаме и един следващ панел, който Валя Гигова води и ще може 

тогава да зададе въпросите, но не веднага, така че благодаря на 

всички панелисти. Благодаря Ви за участието. 

Обявявам 15 минути кафе-пауза и ще продължим с втория 

панел с Валя Гигова. 

* * * 

(Кафе-пауза, 10,35-11,05 часа) 

* * * 

Втори панел: „Отговорността за разноски в отделните 

производства. Проблемите в уредбата на Наредба 

№1/09.07.2004 г. и нуждата от промяна.“  

(мултимедийно представяне) 

МОДЕРАТОР ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, предлагам да 

започваме. Втората част от днешната среща, на която всъщност 

трябва да споделим помежду си проблемите, които създава 

Наредба №1, беше планирана във връзка с последваща оценка за 

въздействие на последните изменения на Наредба №1, които 
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предходният състав на Висшия адвокатски съвет направи през 

2020 г.  

Знаете, че принципно последваща оценка се прави в 

рамките на 5-годишен срок, но за да можем да обосновем и 

всъщност и да идентифицираме проблемите, които са свързани с 

прилагането на Наредба №1, и не само с основанията, а и с 

размерите на адвокатските възнаграждения. Аз исках да кажа 

няколко думи в първия панел, но сега ще ги кажа, защото смятам, 

че те са важни и те са част от оценката за въздействие, за да можем 

на база на тази последваща оценка за въздействие да инициираме 

процедура по изменение на Наредба №1, независимо че от 

последната актуализация на тази наредба не са изминали две 

години. Казано иначе днешният форум ще помогне изключително 

на Висшия адвокатски съвет, който в рамките на законова 

делегация може да издава подзаконов нормативен акт, който касае 

адвокатските възнаграждения.  

И ми се ще да маркирам 4 основни проблема, които стоят 

пред нас според мен в наредбата и които са идентифицирани без 

да засягам въпроса дали тази наредба трябва да бъде наредба за 

минималните адвокатски възнаграждения или наредба, която да 

урежда размера на разноските, които се присъждат в съдебните 

производства. Защото Вие знаете, че първият Закон за 

адвокатурата, първият модерен закон в България за адвокатурата 

от 1925-та, не е работил с наредба за минималните адвокатски 

възнаграждения, следвайки френския и италианския модел, а 

механизмът е бил Наредба за минималните разноски, които съдът 

присъжда в рамките на производствата. А пък вече оттам важи 

правилото, че адвокатът договаря с клиента си свободно, но ако не 

е договорил, съдът се ориентира на база на тази наредба. Това е 
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въпрос на бъдеща уредба в един следващ Закон за адвокатурата, 

която няма да коментирам.  

Сега в рамките на възможността наредбата да бъде 

променена коментираме проблема с отговорността за разноските. 

Четирите идентифицирани в модела за работа по последваща 

оценка за въздействие въпроси са 4.  

Първо, уредбата на урежда хипотези на определяне на 

възнаграждение и не дава отговор на въпроса за съотношението 

между договора и пълномощното, защото договорът между 

адвокат и клиент, и пълномощното са две съвършено различни 

неща, които се използват за ощетяване на адвоката и незаплащане 

на дължимото му възнаграждение. Как? – Просто се отделя 

пълномощното, адвокатът се оказва в невъзможност да изпълни 

това, което е поел като ангажимент, защото, казано иначе, 

кредиторът, който търси от него изпълнение на ангажимента по 

договор за правна помощ, го е лишил от възможност да изпълни 

задълженията си. 

На второ място, не са уредени редица хипотези на нови 

форми, които възникнаха в правната сфера и които се нуждаят от 

нормативна уредба. Колегата Кисьова даде само един от 

примерите, всъщност примерите са много повече и простото 

правило, че за неуредените случаи се правоприлага по аналогия, 

не върши работа. Защото трябва да има ясна разпоредба в 

наредбата, която да казва прилагането по аналогия в отделните 

хипотези как се осъществява при процесуалното 

представителство, съответно при другите форми на определяне на 

възнаграждение, да речем, когато няма материален интерес.  

Същественият въпрос, на който трябва да отговорим, ми се 

струва, и в рамките на тази последваща оценка за въздействие, е 

имали разлика между цената на иска и материалния интерес на 
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клиента. Защото има твърде много производства, в които 

материалният интерес за клиента е огромен, а те минават в 

рубриката на неоценяеми искове или неоценяеми производства. И 

това ми се струва за разумно също да намери разрешение, защото 

икономическата полза нали за клиента е от такъв характер, който 

неоправдано, неоснователно адвокатът всъщност не получава 

следващото му се за труда и за риска. Защото материалният 

интерес и пропорционалната тарифа на практика дават оценка на 

риска, който всеки един от нас поема, гледайки определено дело, 

защото това е рискова професия. Не че от нас се изисква да 

спечелим всяко дело, но от нас се иска полагане на такива усилия, 

които в най-голяма степен да обезпечат интереса на клиента в 

производството. 

Отделно от това, ми се струва, че тази наредба трябва да 

даде отговор на още няколко въпроса, които модерните правни 

системи са дали. Примерно отговорността за разноски когато 

адвокатът отсъства от офиса си, за да свърши работа два-три дни 

някъде другаде на клиента. И това е много важен въпрос, защото 

ние не само полагаме труд за клиента, ние се лишаваме от 

възможността да направим нещо друго за друг клиент. 

И не на последно място критериите, които са заложени в 

закона могат ли да бъдат, справедливостта и обосноваността могат 

ли да бъдат развити на подзаконово ниво в наредбата предвид 

законовата делегация, която говори за определяне на минималния 

адвокатски възнаграждения и не дава законова делегация по 

отношение на критериите за определяне на тези минимални 

възнаграждения? Казано иначе, наредбата само суми ли ще урежда 

или при законова делегация ние можем да уредим хипотези, 

неуредени в закона, което по мое убеждение е допустимо след като 

закона не е дал това ограничение?  
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Сега ще дам думата на колегите, които ще коментират 

отговорността за разноски, разбира се, в контекста на 

адвокатското възнаграждение в отделните производства и се 

надявам от днешните дискусии и представяния ние да можем да 

формулираме много ясни задачи, това, което трябва да свършим 

като изменение на Наредба №1, защото не само икономическите 

условия, които, няма съмнение, променени са за всички в тази 

страна, трябва да намерят адекватно разрешение.  

И само една скоба искам да отворя, че аз категорично не 

споделям разбирането, че адвокатското възнаграждение трябва да 

бъде лимитирано от минималната работна заплата. Аз мисля, че 

нашия труд е висококвалифициран, той няма как да бъде 

сравняван и критерий за това да бъде минималната работна 

заплата, защото когато полагаш интелектуален, духовен и 

емоционален труд, защото всичкото това влиза в нашите усилия 

по отношение на клиента, ми се струва неразумно да имаш такива 

ограничения. 

Първият колега, който ще представи своята тема днес, е 

колегата Красимира Иванова. Тя е член на Висшия адвокатски 

съвет, има изключително богат правен и житейски опит в сферата 

на исковите производства и в частност най-много в деликтното и 

застрахователното право, отделно от това тя самата е арбитър, 

лектор в Центъра за обучение за адвокати и въобще един от 

нашите най-така изтъкнати традиционни адвокати от средното 

поколение, което вече е заслужило и авторитет, и доверие, и може 

да сподели с останалите си колеги своя правен и житейски опит. 

Заповядайте, колега Иванова. 
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КРАСИМИРА ИВАНОВА (член на Висшия адвокатски 

съвет): Благодаря, колеги.  

Ще се опитам дотолкова, доколкото в общата част в първия 

панел някои от темите, свързани с гражданския процес и исковото 

производство бяха изчерпани, леко да прекроя темата си така, че 

да можем тук в тази аудитория да обърнем повече внимание на 

онова, което на практика се случва. И все пак като база ще си 

позволя и то като се ползвам от директен цитат на ненадминатия 

професор Сталев, да определим, че отговорността за разноски в 

исковия процес следва да се дефинира като правото на едната 

страна да иска и задължението на другата страна да плати 

направените разноски от страната, в чиято полза съдът се е 

произнесъл.  

При тази ситуация безусловно фактическият състав на 

отговорността за разноски ще включва правен спор. Този спор 

трябва да е предизвикан неоснователно. Разноските следва да са 

присъдени не така, както страната иска, или да е пропуснато в 

съответния акт, за да се породи необходимостта от допълване на 

акта. И съответно това дали е потвърдено или отхвърлено 

спорното право, тези разноски да се разпределят. 

Стана дума вече за това, че отговорността за разноски 

представлява една санкция. Тази санкция е за неоснователно 

предизвикания спор и се определя в зависимост от изхода на 

делото. В този смисъл аз лично застъпвам виждането, а и 

Върховният съд в свое Тълкувателно решение №1 от 2017 г. на 

Общо събрание на Гражданска колегия дефинира отговорността за 

разноски като безвиновна, деликтна отговорност, която 

насрещната страна е направила при неблагоприятен изход на 

делото. Като санкция отговорността за разноски трябва да бъде 

категорично различавана от някои текстове, които ГПК 
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предвижда. И само като примери, трябва да кажем, че 

отговорността за разноски не може да бъде сравнена с 

отговорността по чл. 3 при злоупотреба с право, не може да бъде 

сравнена с обезпечението за вреди, която една страна да дължи 

при условията на чл. 282 от ГПК, не може да бъде свързана с 

отговорността, която се предвижда при допускане на 

обезпечението на бъдещия иск.  

В този смисъл тук се повдигна един дебат как и доколко 

предмет на това обезпечение могат да бъдат и разноските. Аз съм 

скептична към една такава възможност, тъй като съдът е задължен 

да отговори доколко вероятно искът е основателен, но той не може 

към този етап да очаква какви разноски, макар и на приблизителен 

критерий може да очаква, за да бъдат включени те в това 

обезпечение.  

Основното правило, което вече го виждаме тук на екрана, 

което урежда разноските и където се съдържат всички 

практически относими към реализиране на тази отговорност 

правила, е това на чл. 78 от ГПК. И следващите, до чл. чл. 80-84 

като за съжаление в настоящата конференция няма планирана, а и 

няма и време да обърнем внимание на разноските във връзка с 

изпълнението, където предполагам, че много колеги ще ме 

подкрепят с това, че се получават едни произнасяния, които са 

твърде много смущаващи, тъй като знаете, че нашите разноски 

могат да се оспорват пред съда и за съжаление те не достигат до 

Върховния съд, което може би е голям недостатък на това да 

можем да сравним все пак нашите очаквания и това, което 

Върховният съд да вижда. Но така или иначе няма причина ние да 

сме свършили някакъв огромен труд в едно изпълнително 

производство и накрая нашият труд да бъде сведен със съдебен акт 

до написване на молба за изпълнение и да бъде оценен на 200 лв., 
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което ми се струва обидно и Висшият адвокатски съвет, а и всички 

колеги може би трябва да обсъдим на един друг етап и този въпрос. 

И така, знаем как е решено основното правило, че на ищеца 

в исковия процес се присъждат разноските, възнаграждение на 

един адвокат, ако е имал такъв в размер на уважената част от иска 

и съответно на ответника, направените разноски съобразно 

отхвърлената част.  

Виждаме на слайда, че отговорността за разноски е решена 

по различен начин единствено по отношение на разноските, които 

се присъждат в полза на съда при правната помощ, когато се оказва 

в полза на държавата, по дела, в които участва прокурорът, и на 

Националното бюро за правна помощ, когато страната ищец или 

ответник е получила съответно правна помощ. Това е 

единственото отклонение, което се следва между основните 

страни в процеса, това са ищецът и ответникът.  

Колегата от Варна, няма да споменаваме имена, ме подсети 

за една тема, която може би също би трябвало да обсъдим, но няма 

да имаме време, това е, че законодателят лишава третото лице 

помагач от възможността да получи разноски. Аз лично не 

споделям тази правна норма, тъй като смятам, че в много случаи 

третото лице се явява основният двигател в процеса, в много 

случаи то успява да изведе процеса. Дори имаме случай, в който 

при 4 страни участници в процеса, третото лице постигна 

допускане на касационно обжалване отмяна на решението и то 

беше единствената страна, която остана без да бъде компенсирано 

по какъвто и да е начин за усилията на страната, която участва 

като трето лице помагач.  

Осъществяването на отговорността за разноски, както беше 

казано в първия панел, стана ясно, че това е едно функционално 

обвързано от исковия процес производство и то отговорността 



49 
 

може да бъде реализирана само и единствено в рамките на един 

висящ исков процес, и то ако е направено искане от 

заинтересованата страна. В противен случай съдът не дължи 

произнасяне и съответно не е възможно отговорността за разноски 

да бъде реализирана. 

Новият, той вече не е толкова нов, но действащият ГКП, 

както знаем, предвиди едно доста различно виждане по отношение 

на отговорността за разноски. Идеята беше да се постигне една 

бързина, да не се обжалва решението тогава с въззивно обжалване, 

например тогава когато проблем е единствено и само 

отговорността за разноските. Струва ми се обаче, че практиката не 

сподели това очакване, че по този начин производството се 

улеснява. И показателно е това, че ние за едно много кратко време 

генерирахме три тълкувателни решения именно с това 

производство, което наглед изглежда твърде безобидно, но така 

или иначе имаме Тълкувателно решение №6 от 2013 година, което 

отговори на 24 въпроса по темата, Тълкувателното решение №5 от 

2018 г., което отговори на въпроса по кои определения, с които се 

дава разрешение на съда по същество на други производства по 

смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 от ГПК, и това, на което вероятно 

колегата след това ще спре с по-сериозно внимание на него, е 

Тълкувателно решение №1 от 2018 г., което се зае с проблемите на 

отговорността за разноски в производствата по ЗОДОВ, и което 

възприе едно решение, което мен лично като адвокат доста ме 

тревожи и изобщо не споделям, но така или иначе това е 

тълкувателно решение и ние трябва да го съобразим.  

Прескачам, за да можем да се вместим във времето. На 

всички тук като практикуващи адвокати е ясно значението на 

списъка за разноски, но трябва да ни е ясно също така, че 

представянето на този списък прави процесуално допустимо 
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искането на страната, която обжалва, оспорва произнасянето по 

разноските или иска допълване, но непредставянето на списък за 

разноски естествено не пречи на другата страна, която е недоволна 

от присъдените в полза на първата страна разноски, да ги оспори 

и да реализира производството по чл. 248.  

За да имаме иницииране на производство по чл. 248, трябва 

да е постановен един от видовете актове, посочени в чл. 81 от ГПК, 

а това са всички онези актове, с които приключва производството. 

Особено внимание ми се ще да обърна много накратко 

тогава, когато производството не влиза в открито съдебно 

заседание, не се постановява акт по същество и страните, 

изненадани или не, се явяват изправени пред един съдебен акт, 

който прекратява производството. Тогава четем много 

възражения, че тъй като не е представен списък и не са доказани 

разноските своевременно, оспорването на един такъв акт по реда 

на чл. 248 е недопустимо. Такова виждане ние като практикуващи 

юристи, а и съдът вече с една така доста добре установена 

практика, не прие.  

Няма никаква пречка когато причината за прекратяването 

на едно производство стои в оттегляне на иск или връщане на 

искова молба, или връщане на жалба, искането за присъждане на 

разноски да бъде направено след постановяване на акта. Тогава 

няма пречка страната да представи и доказателства, и да представи 

списък, и това не прави недопустимо развитието и произнасянето 

в производството по чл. 248 от ГПК. Напротив, съдът се обедини 

около разбирането, че липсва задължение да се представят 

доказателства за разноските, тъй като срокът, който ГПК поставя 

като краен, предполага развил се исков процес в цялата му 

продължителност. Това обаче, разбира се, не лишава при 

прекратяването на делото, на което и да е от основанията, 
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страната, която е предизвикала неоснователния спор или е завела 

недопустимия иск, да понесе отговорността за разноски, и съдът 

да се произнесе със своя акт. 

Започна се темата, ще ми се малко да я доразвием, относно 

това как се определя размерът на отговорността за разноски. Той 

е безусловно ограничен. Ограничен е с оглед на това, че се свежда 

единствено и само до разноските, направени в исковото 

производство от спечелилата страна, респективно изчисленията по 

компенсация са размер на уважената или отхвърлената част от 

иска.  

Знаем, особено с някои изменения в ГПК, с разместването 

на подсъдността на някои видове дела все повече и повече на 

адвокатите се налага да пътуват и това не е само на адвокатите, 

които гледат наказателни дела, а и на такива, които гледат 

граждански дела. Разноските за път фактически представляват ли 

или не част от разноските, които се дължат?  

И спирам вниманието ви на две взаимно изключващи се 

разрешения на въпроса. В едното е прието, то  е от Върховния 

административен съд, че разноските включват само онези суми, 

които страната е заплатила във връзка с извършване на 

процесуални действия или за оказвана правна защита. И в същото 

време разглеждаме един акт на Върховния касационен съд, 

постановен през 2014 г., когато се разглежда на вид някакви 

дребни разходи във връзка с пътуване с автобус на страната, 

когато Върховният съд е въвел друг разграничителен критерий, 

присъдил е разноски, които пряко и непосредствено не са такива, 

които са свързани с процесуални действия на съда, но съдът в този 

случай е акцентирал върху това дали са представени или не 

доказателства. Тоест, той е присъдил съобразно Тълкувателно 
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решение №6  онези разноски, които са доказани и в този смисъл е 

присъдил пътните разноски.  

Иначе аз нямам никакво съмнение, че ако се налагат 

преводи, ако се налагат някакви съдебни поръчки с някакви такси, 

ако се налагат заверки на документи, не смятам, нотариални със 

съответна такса, не смятам, че тези разноски би следвало да 

останат вън от отговорността за разноски и нейния размер. 

Считам, че те следва да бъдат компенсирани. 

Доста обстойно в предходния панел се разгледа 

отговорността за възможността за възражение с оглед 

прекомерност на разноските. Това е един въпрос, който нас твърде 

много ни притеснява. Поставя проблеми и пред съда. В този 

смисъл аз ще спра вниманието Ви само върху това, че съдът вече 

е имал възможност да въведе най-различни критерии, за 

съжаление в някои актове те са взаимноизключващи се, в кои 

факти и елементи влияят върху размера на отговорността за 

разноските. Тоест, от какви критерии съдът трябва да се води при 

произнасянето си. И това са брой на дела, това са брой на искове. 

В един от процесите е обсъдено, че освен че делото е водено в 

район, който затруднява събирането на доказателства с оглед 

правилата на подсъдност, която е била изборна в случая, като 

компликация е разгледано това, че по искане на страната делото е 

водено в този съд, а събирането на доказателства е ставало в 

района на друг съд, което съдът е счел като фактор и елемент, 

който би следвало да рефлектира върху размера на разноските. 

Брой съдебни дела, естество на процесуални действия, обсъждане 

на множество на доказателства, най-различни критерии.  

Ще ми се тук само така, за да не губим време, да обсъдим 

това, че материалният израз на едно дело, а и адвокат Гигова го 

започна, не може да бъде водещ при определяне на отговорността 
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за разноски. Всеки от нас е имал дела, които като материален 

интерес са едно нищо, образно казано, а съдържат в себе си цялото 

право, съдържат в себе си събиране на многобройни 

доказателства, изслушване на различни възражения, така че в този 

аспект ние трябва да намерим някакво по-адекватно решение. Не 

може цената на материалния, защитавания интерес, на цената на 

иска фактически да бъде онова, което да ни води в определяне на 

труда на адвоката и евентуално в едно уважаване на възражение 

за прекомерност, което възражение има и своите многобройни 

морални измерения.  

Споделям разбирането, че не е колегиално да си правим 

взаимно възражения за прекомерност, но тогава, когато сме 

изправени в ситуацията и аз може би вчера го споделих с някои от 

колегите, денят преди заседанието тихичко да бъде подпъхнат по 

делото един списък за разноски, който е доста смущаващ и гони 

цената на иска, а съдът пропуска да го представи на другата 

страна, изведнъж изправя съответно противната страна в един 

почти неразрешим проблем, тъй като поне ние в практиката си 

имахме случаи да оспорваме едно такова действие и се борихме 

срещу това преклудирано ли е нашето право при положение, че не 

сме оспорили размера, а този размер на нас просто не ни беше 

предявен. Така че колегиалността – да, налице е, тя трябва да бъде 

съобразявана, но и от всяка от страните не бива отговорността за 

разноски да се превръща в някакво допълнително натоварване, 

както за адвокатите, така и за страните. Не може да се допускат 

ситуации, в които да се извлича полза от самите разноски. Все пак 

водещ трябва да остане интересът. 

Трябва да приключваме ли? Ами колеги, аз няма да мога да 

се сместя във времето. Ще си позволя само да ви прочета 

въпросите, които ми се щеше да дебатираме чисто като възможни 
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хипотези. Обжалването ще го прескочим, което въвежда доста 

компликации в зависимост от това кога произнасянето по разноски 

се оспорва, по какъв начин и дали производството се съединява по 

жалба срещу акт, с който е разрешен въпросът за отговорността на 

разноските, заедно с решението по същество, кога, в какви 

хипотези. Това го изпускаме. 

Ще ми се поне в момента на дебатите да обърнем внимание 

на това дали разноски за безплатна адвокатска помощ могат да се 

присъждат на адвокатско дружество, когато то е поело този 

ангажимент. По какъв начин стои въпросът с присъждането на 

ДДС, той е доста дискусионен, и следва ли да се присъжда при 

безплатно оказана помощ? Това ми се ще да го поговорим.  

На кого се присъжда възнаграждението – дали на 

адвокатското дружество, поело защита или на адвоката, който 

пряко и непосредствено я е осъществил? И в крайна сметка 

въпросът с ДДС, който стои не само като адвокатски дружества, а 

и при колеги, които са регистрирани по ДДС и претендират 

включването на ДДС като част от присъдените разноски. Имам 

богата практика, няма как за 15 минути да я споделим. Имаше 

дискусионни такива актове, които бих искала да проговорим. 

На финала казвам само това, че чисто практически 

възникват много сериозни проблеми и когато ищците или 

ответниците са повече, и когато исковете са повече от един, мисля 

че вече съдът се ориентира около това да разглежда отговорността 

за разноските за всеки отделен иск и да има произнасяне. Редно е 

да бъде така и да не се присъждат общо, тъй като аз не смятам, че 

отговорността е солидарна на страните по отношение на 

разноските, а и често съдът се произнася по различен начин 

спрямо различните ищци или ответници.  

С това прекъсвам, останалото остава на дебата. 
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Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания.) 

МОДЕРАТОР ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, аз ви предлагам да 

отделим малко повече време за дискусия вън от 15-те минути, 

защото сигурно ще бъде разумно, това е най-важната част от днес.  

Сега обръщам внимание и представям колегата Петър 

Славов. Той е резервен член на Висшия адвокатски съвет. Има над 

15 години стаж като юрист, има и икономическо образование. 

Знаете, бил е народен представител, с активна законотворческа 

инициатива. И сега той ще представи темата, която е обявена 

съвместно с колегата Табаков, но тъй като той отсъства, ще я 

представи само той, като ще говори за отговорността за разноски 

в административно-наказателното производство и в данъчното 

производство. 

Заповядайте, колега Славов. 

ПЕТЪР СЛАВОВ (резервен член на Висшия адвокатски 

съвет): Благодаря, колега Гигова.  

Здравейте и от мен, колеги! 

Аз ще започна с моята част по темата, като поех ангажимент 

накрая, ако остане време, разбира се, и съвсем кратко да засегна и 

това, което колегата Табаков трябваше да представи. Така че 

директно започвам с административно-наказателното 

производство и разноските там. И, както се казва, там имаме нещо 

като добра новина в последните години, тоест едно дълго чакано 

изменение в ЗАН по отношение на разноските, за което доста 

колеги доста години, доста мандати, бих казал, на различни 

адвокатски съвети са се опитвали да убедят законотворците най-

после да се регламентира в ЗАН се случва, и с измененията в сила 

от 2021 г. вече изрично е записано в чл. 63д, новият член 63д, че 

страните в производството имат право на присъждане на разноски 

по реда на Административно-процесуалния кодекс.  
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Позната ви е практика, която допреди това действаше за 

съжаление. Работеше се по реда по отношение и на разноските на 

НПК, и съдилищата не присъждаха такива с основния аргумент, 

разбиране се, който желае да си ги търси по ЗОДОВ. Там обаче 

усложнения имаше немалко и включително и аз самият съм имал 

такива абсурдни случаи като представен от адвокатски кочан, 

надлежно платено адвокатско възнаграждение в рамките на едно 

административно-наказателно производство по оспорено и 

отменено наказателно постановление. Впоследствие когато се 

претендира вече по ЗОДОВ платеното възнаграждение от 

данъчната администрация, едва ли не се развиваше изцяло нов 

процес по доказване на реалното плащане на тези суми, които не 

са били оспорени преди това от данъчния орган в рамките на 

административно-наказателното производство. И за съжаление 

бяхме стигали до такива абсурди да се назначават едва ли не и 

съдебно-икономически експертизи, които да изследват когато 

доверител е юридическо лице, то дали надлежно е осчетоводило 

плащането на това адвокатско възнаграждение, за да се признае 

неговото реално плащане. Респективно, ако примерно те са 

пропуснали или са го осчетоводили по различен ред от общо 

приетия, имаше случаи то да бъде отказвано.  

Така че за мен това е безспорно една много добра новина. 

Аз самият съм внасял между другото подобни предложения и 

изменения в ЗАН още 2015 г., т.е. да има право на разноски, 

включително и адвокатско възнаграждение. И мога да Ви кажа 

нещо донякъде куриозно какво ми каза тогавашния министър. 

Виждайки този законопроект, той каза – ама ти шегуваш ли се, 

знаеш ли какво ще стане в момента нали, ако това нещо го 

приемем, ами тя ще фалира държавата. Толкова много наказателни 

постановления едва ли не има, които са незаконосъобразни, които 
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ще бъдат отменени и ще трябва да се платят по тях разноските, 

включително адвокатско възнаграждение, че щяла държавата да 

фалира. 

Аз, разбира се, нали му отговорих нещо много простичко –  

ама то има съвсем просто решение, г-н министре, просто не 

издавайте незаконосъобразни наказателни постановления и 

проблем няма да има. Но така или иначе тогава не се разбрахме, 

няма да му казвам името, предполагам всички се сещате кой е бил 

в този период. Той впоследствие стана известен, че обича да се 

вози на джипове, които не са непременно негови, но това донякъде 

така в рамките на шегата. 

Така че по отношение на ЗАН безспорно за мен това е една 

добра новина, едно добро развитие, нещо дълго чакано, което аз 

си признавам, че самият бях много приятно изненадан като го 

видях, че се случва през 2021 г., реализирането на тази 

законодателна инициатива.  

Не така обаче стоят нещата при ДОПК. Колегите, които се 

занимават с данъчно право, няма как да не им е направило 

впечатление и да не са си патили през годините от тази норма на 

чл. 161, ал. 1, изречение трето, която и до ден днешен си стои и 

казва, че на администрацията вместо възнаграждение за адвокат се 

присъжда за всяка инстанция юрисконсулт. Но възнаграждение 

нали, дотук добре. Обаче то е в размера на минималното 

възнаграждение за един адвокат. Тоест, нещо, което е абсолютно 

недопустимо, абсолютно неправилно и несправедливо. Няма да 

влизам отново в детайлите, които в предишния панел се 

коментираха, включително изпълнението на Решение №10 на 

Конституционния съд, този въпрос и дотам е ходил вече по 

отношение на това нещо по искане на омбудсмана. Но е факт, че 

за съжаление тази разпоредба продължава и към момента да 
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действа, и за съжаление това често демотивира много български 

граждани, много юридически лица да си търсят защита на 

законните интереси, тъй като абсолютно директно и нерядко им се 

казва от така не особено добросъвестни представители на 

данъчната администрация –  абе, я по-добре недей да обжалваш 

нали тук акта, ами вземи си го плати, защото нали се сещаш, ако 

вземеш да го обжалваш, после какви разноски ще трябва да 

платиш, едва ли не още веднъж същата сума е възможно да се 

наложи да я платиш втори път. И това очевидно обезкуражава 

много от хората, които считат, че по този начин едва ли не ще си 

решат проблема и повече няма да бъдат закачани най-образно 

казано.  

Но това, което аз си мисля и ви предлагам да помислим, 

колеги, предвид измененията, които успяхме да направим в ГПК в 

чл. 78 през 2017 г., които влязоха в сила, т.е. най-после тази 

промяна на ал. 8, която премахна тогава наричаната такса 

"юрисконсулт" или иначе казано горе-долу идентичната 

разпоредба, че на юрисконсултите се присъжда възнаграждение, 

определено по реда на Закона за адвокатурата и Наредба №1, 

подобно нещо да се търси да се реализира и в ДОПК. Практически 

същата разпоредба, аз тогава бях един от вносителите на тези 

промени, просто не ни стигна времето да го довършим, така да се 

каже, този процес и ДОПК също да бъде променен в същата 

посока, и на юрисконсултите да се присъжда възнаграждение, 

разбира се, когато е имало такъв и те са защитавали юридическо 

лице или по ДОПК данъчна администрация, но по Закона за 

правната помощ, а не по Закона за адвокатурата.  

И това, което си мисля, че можем да направим в момента, аз 

го предложих мисля, че на последното или на предпоследното 

заседание на Висшия адвокатски съвет, но да помислим за едно 
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ново сезиране на Конституционния съд в рамките на това 

правомощие, което имаме по Конституция. Защото Решение №10 

по начина, по който е произнесено в 2016 г., у мен остава 

впечатлението, че на първо място конституционните съдии са 

останали с впечатление, че ние едва ли не или по-скоро тогава 

омбудсманът, който е сезирал, едва ли не е искал въобще да не се 

присъжда възнаграждение на юрисконсултите за техния труд, 

което всички вярвам, че ще се съгласим, че е несправедливо. Но 

това, което е ясно и безспорно, е, че то не може да бъде идентично 

с възнаграждението на един адвокат. Едва ли е нужно да 

обяснявам пред тази аудитория какво значи да си адвокат, да има 

всеки месец да се плаща членски внос, да се поддържа кантора в 

населеното място, където съответно практикува адвокатът, да се 

пътува по дела, както и колегата спомена, при тези инфлационни 

цени и да не ти ги присъждат, да, на всичкото отгоре много често, 

и т. н., и т. н. Докато юрисконсултът като едно лице, работещо по 

трудово правоотношение, очевидно получава заплата от своя 

работодател, което е най-абсурдното в цялата работа. То дори, ако 

му се присъди на него това адвокатско възнаграждение, то не го 

получава, получава го работодателя му на практика. И въобще 

няма някаква гаранция, че тези пари ще стигнат до юрисконсулта.  

Така че към тези аргументи, които навремето омбудсманът 

е развил, предвид промените в ГПК, тоест има изменения вече и 

на нормативната уредба, на мен ми се струва, че можем да развием 

и допълнителни аргументи, касаещи и стъпващи освен на 

аргумента за правовата държава, т.е. чл. 4 от Конституцията, че е 

недопустимо по подобен начин да си противоречи уредбата по 

ГПК спрямо ДОПК практически за едно и също нещо и очевидно 

това би било нарушения на принципа за правова държава, да 

помислим дали евентуално като Висшият адвокатски съвет, ако 
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прецени, да сезира Конституционния съд, да не развивам 

аргументи и по чл. 134 от Конституцията по отношение 

независимостта на адвокатурата. Защото как може една 

адвокатура да е независима, ако тя няма достатъчно финансиране? 

А финансирането на адвокатурата на практика идва от всички нас, 

адвокатите, тоест, от вноските, които правим, тоест от 

възможността ние да работим нормално, да получаваме нормални 

и справедливи възнаграждения. И оттам нататък включително и да 

съдействаме вече за тази независимост на адвокатурата.  

Така че, има сериозни аргументи, които си мисля, че можем 

да развием. Отделно, за да ни разберат, така да се каже, и хората, 

и обществото, т.е. да не кажат – тези адвокати, нали, сега пак само 

свои интереси си гледат. Масово това се нарича такса данъчен 

юрисконсулт в момента. Тоест, това, което може би с което 

започнах, че по този начин се обезкуражават и граждани, и 

юридически лица да си защитават интереса, т.е. да се ползват от 

правото на независим съдебен процес, въобще да си отстояват 

правата под страх, че по един данъчен акт, поставен и може да се 

случи накрая, че да платят двойния размер, заради това че са 

отишли на съд и са присъдени едни абсолютно недължими 

разноски на данъчната администрация. 

МОДЕРАТОР ВАЛЯ ГИГОВА: Колега, Славов две минути 

Ви остават. 

ПЕТЪР СЛАВОВ: И понеже ме подсещат, че вече трябва 

да се ориентирам към приключване, това ще го оставя за 

дискусията. Ако има въпроси към мен, съм на разположение. 

Единствено по отношение на административното производство, 

което колегата Табаков трябваше да се спомене, ми се струва, че 

там няма нужда да навлизам в някакви съществени детайли. Ясни 

са разпоредбите и на АПК и на чл. 143. Може би основният 
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проблем, който виждам там, е, че често в, тоест не е често, а в 

административната фаза, тоест в несъдебната фаза на тези 

производства, които в някои случаи не са никак безобидни, 

разноски не ни се следват, изхождайки от буквата на закона. Неща 

много по-силно и в ДОПК, но разликата като се замислите, е, че в 

ДОПК абсолютно процесуална предпоставка да сте обжалвали по 

административен ред пред данъчната администрация, пред т.нар. 

ОДОП, за да може след това да продължите по съдебен ред да 

жалите един данъчен акт. Тоест, тука има всички аргументи да 

мислим евентуално и подобно законодателно изменение да се 

инициира. Тоест, и за административната фаза, особено в 

данъчния процес, да се заплаща едно справедливо адвокатско 

възнаграждение, когато е бил ангажиран адвокат-колега и той е 

работил по конкретния казус. Защото много често това, което се 

предявява пред ОДОП, всъщност е на може би на 70-80% решава 

казуса и то до голяма степен се преповтаря вече и в съдебна фаза. 

Иначе казано, с това ноу-хау, дадено на клиента, той до голяма 

степен, особено ако има, така, и сравнително висока правна 

грамотност може и да прецени сам да продължи нататък да се 

защитава и да не ползва услугите на колегите.  

При АПК е малко по-различно, разбира се, там може и 

директно да се мине към съдебната фаза, така че да кажем там има 

аргументи и в двете посоки. И дотук ще спра, да съм коректен към 

времето. 

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.) 

МОДЕРАТОР ВАЛЯ ГИГОВА: И аз Ви благодаря.  

Сега ще дам думата на колега Димитринка Герганова, която 

е адвокат повече от 40 години и в момента е член на Висшия 

Контролен съвет. Специализира в сферата на семейното и 

наследственото право с акцент върху семейно-правните връзки с 
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международен елемент. Лектор е в Центъра за обучение на 

адвокати и е автор на становище на Висшия адвокатски съвет до 

Върховен касационен съд. Тя ще представи темата, която е 

свързана с отговорността за разноски в брачните производства, а 

не така както е формулирана по Семейния кодекс е твърде общо и 

по Закона за наследството. 

Заповядайте, колега Герганова. 

ДИМИТРИНКА ГЕРГАНОВА (член на Висшия 

контролен съвет): Благодаря, колега Гигова.  

Колеги, преди да премина към същността на темата за 

разноски в брачните производства, ми се иска да направим 

разграничение за видовете искове по Семейния кодекс, защото 

отговорността за разноски по различните видове искове е съвсем 

различна.  

Знаете, че ГПК предвижда няколко вида брачни искове. 

Това са на първо място два установителни иска, единият – 

положителен за установяване съществуването на брачна връзка; 

другият – отрицателен установителен иск, и два констативни 

искът за унищожаване на брак и искът за развод. Това е т.нар. 

исков брачен процес. Разбира се, разводът по взаимно съгласие не 

попада тука, защото той е охранително производство и разноските 

при него се подчиняват на други правила.  

Брачният процес, разбира се, има своите особености, като 

исково производство. Първата от тях е, че при него задължително 

с оглед процесуална икономия, а и с оглед, разбира се, икономия 

на разноски, може да се направи съединяване на искове. Като 

съединяването на искове може да бъде още кумулативно и 

евентуално, като разбира се, това също се отразява на размера на 

разноските. При насрещен иск, който също е възможен, например 

при насрещен иск, предявен иск за развод, може да се предяви 
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установителен иск за несъществуване на брачна връзка. Това също 

се отразява и на размера за разноските. Съединяването на брачни 

искове, знаете, е задължително с оглед разпоредбата на чл. 322 за 

предявяване на всички основания за развода и то е абсолютно 

задължително, защото ако не се предявят, те се погасяват.  

Не така стоят нещата с предявяването на установителните 

искове. Те винаги могат да бъдат предявени и не се погасяват.  

Знаете, разбира се, че в брачните производства 

задължително се съединяват и групата която е посочена 

изчерпателно в ГПК от небрачни искове. Но това също води до 

икономия на разноски, това са исковете за упражняване на 

родителски права, за местоживеене на децата, за ползване на 

семейно жилище, издръжка и фамилно име. Те също се предявяват 

в брачните искове.  

Съгласно нормата на чл. 329 от ГПК разноските по брачните 

производства, по тези искови брачни производства се възлагат на 

виновния или недобросъвестния съпруг тогава, когато има 

произнасяне по въпроса за вината. Знаете също, че по въпроса за 

вината вече съдът не се произнася служебно, а се произнася 

съгласно нормата на чл. 49, ал. 3 само ако има искане от някоя от 

страните. Ако няма направено такова искане, то тогава разноските 

в тези производства се понасят от двете страни така, както са 

направени. Така че, разноските по исковите брачни производства 

мисля, че няма спор. Те се подчиняват на общите правила на 78 от 

ГПК, разбира се, във връзка с 329, който имате и тук пред Вас.  

И само няколко думи ще ви кажа в сравнително правен 

аспект относно разноските в брачните производства, например във 

Франция и Италия.  

В Италия – по същия начин, не се произнася в началото 

съдът по разноските, а само тогава, когато има направено искане 
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от някоя от страните. Но там съдът не е длъжен да присъди всички 

разноски в едно брачно производство, а прави т.нар. компенсиране 

на разноски.  

Във Франция въпросът е кардинално уреден в текста на чл. 

700 в техния ГПК, който най-общо предвижда, че разноските се 

понасят от губещата страна. В брачните производства има една 

особеност във Франция, която е, че виновният съпруг може да бъде 

осъден от съда, освен да възстанови направените разноски от 

другата страна, но също да плати обезщетение, което е различно 

от разноските на невиновния съпруг. 

Към нашите процедури ако се върнем, да отделим известно 

внимание на охранителните производства по семейния кодекс, 

въпреки че законодателят в текстовете на чл. 537 и чл. 538 от ГПК 

говори за решение, съдебно решение, знаете, съдебният акт в 

охранителните производства няма типичната квалификация на 

съдебно решение най-малко по отношение на последиците на това 

решение. Съдебният акт в охранителните производства няма сила 

на присъдено нещо, няма конститутивно действие, нито пък 

изпълнителна сила.  

В Семейния кодекс има няколко вида такива охранителни 

производства. На първо място, разрешение за сключване на брак, 

разрешение за разпореждане с имущество на недееспосбно лице. 

Разбира се, тук попада разводът по взаимно съгласие, тук попада 

споразумението по чл. 127, ал. 1 от Семейния кодекс за 

упражняване на родителски права, връщане на отклонено дете при 

административна мярка, разрешение за разпореждане със семейно 

жилище по чл. 26 от Семейния кодекс и назначаване на особен 

представител тогава, когато има противоречие в интересите между 

родител и дете.  
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В тези охранителни производства, разбира се, трябва да 

споменем, с една дума макар, производствата по осиновявания по 

чл. 77 и следващите от Семейния кодекс, които също имат всички 

белези на охранително производство, защото се касае за едно 

безспорно и едностранно производство, в което само трябва да се 

убеди, че са налице всички законови основания за допускането му 

и най-вече, че то ще бъде в интерес на детето. И така че, това също, 

съдът се произнася с един охранителен съдебен акт.  

В охранителните производства попада също и 

утвърждаването на споразуменията по чл. 127, ал. 1 за 

упражняване на родителските права. Знаете, само по този ред 

могат да бъдат упражнени, да бъде направено т.нар. споделено 

родителство, тъй като ВКС не допусна споделеното родителство 

да се прави в едно тълкувателно решение №1 от 2016 г. и по 

съдебен път, тоест съдът да преценява това. Това може да стане 

само при взаимната воля на страните. Така че, тук също имаме 

едно охранително производства, което подобрява постигнато 

такова споразумение.  

Съгласно разпоредбата на чл. 541 от Семейния кодекс във 

всички охранителни производства разноските са за сметка на 

молителя. Така че, тук също няма никакъв спор по отношение на 

тези производства.  

Не така категорично стои въпросът обаче, с разноските в 

производствата по спорна съдебна администрация. Там 

практиката е доста противоречива и тъй като – също искам да ги 

спомена в няколко думи кои са тези производства по спорна 

съдебна администрация.  

На първо място, това е по чл. 127, ал.2 от Семейния кодекс 

тогава, когато страните не са постигнали споразумение и съдът 

трябва да определи начина на упражняване на родителските права. 
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Това са, разбира се, споровете по чл. 59, ал. 9 от Семейния кодекс 

при изменение мерките за упражняване, как да се променят тези 

мерки.  

По чл. 127-а, ал. 1 за издаване на лични документи и 

свързаните с това други документи за пътуване на дете в чужбина. 

Тук попадат и производствата по чл. 127, ал. 1 от Семейния кодекс 

за отношенията между деца и неговите баба и дядо, също и 

споровете при ограничаване или лишаване на родителски права по 

чл. 131 и чл. 132 от Семейния кодекс.  

Тези производства имат характер на спорна съдебна 

администрация и по тях решенията не се ползват със сила на 

присъдено нещо. Тъй като акцентът в моето кратко изложение ще 

бъде именно в тези производства, защото тук има спор по 

отношение на разноските, а тук най-разпространено от тези 

производства безспорно е производството по чл. 127, ал. 2 от 

Семейния кодекс за спор при упражняване на родителските права, 

ще си позволя да споделя някои изводи, които бяха направени в 

един много пространен анализ на съдебната практика, посветен 

именно на охранителните производства и на производствата по 

спорна съдебна администрация в Националния институт по 

правосъдие, където бяхме с колегите Пискова и  колегата Гигова 

и където беше направен изключително пространен анализ на 

съдебната практика. От тази съдебна практика се вижда, че се 

очертават три групи становища по отношение разноските в 

производствата по спорна съдебна администрация. 

Първата група становища е това, че поради самата същност 

на разноските, които вече многократно от сутринта досега вече ни 

беше разяснено, че става дума за разноски, предизвикани от 

неоснователно предизвикан правен спор и оттам стигаме до 

разпоредбата на чл. 127, ал. 2, за която говорим и при която 
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именно има налице такъв неоснователно предизвикан правен спор, 

тъй като родителите не са постигнали споразумение да упражняват 

родителските права и би трябвало съдът да реши този спор.  

В тази първа група, за която говорим, съдилищата приемат, 

че макар че тези производства не са искови, те са двустранни, 

спорни производства, поради което би следвало да се приеме за 

приложение общата норма за чл. 78 от ГПК. Като тук становището 

на тези съдилища е основно това, че общата норма на чл. 78 се 

намира в общата част на гражданския процес, а тези производства 

по спорна съдебна администрация нямат отделна уредба нито за 

разноските, нито някаква друга специфична уредба, поради което 

би трябвало да се подчиняват на тези общи правила на чл. 78. Това 

е първата група  становища. Има в тази връзка едно… 

МОДЕРАТОР ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Герганова, една 

минута. 

ДИМИТРИНКА ГЕРГАНОВА (член на Висшия 

контролен съвет): Ама вие много ни ограничавате. 

МОДЕРАТОР ВАЛЯ ГИГОВА: Десет минути. 

ДИМИТРИНКА ГЕРГАНОВА (член на Висшия 

контролен съвет): В тази практика има, разбира се, едно 

определение на ВКС, защото различните групи становища се 

отнасяни, тъй като са противоречиви, втората група приемат, че се 

дължат разноски съобразно изхода на спора, тъй като макар че не 

е исково производство, понеже…, така. Ще трябва явно и аз много 

да се огранича във времето. 

Но, аз пак ще кажа, втората група практика на съдилища 

много се мотивират на, именно на това, че не се дължат разноски 

съобразно изхода на спора, защото казват обикновено – 

обосновката е, че решението ползва и двамата родители и че е 
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основно в интерес на детето, поради което разноските трябва да 

бъдат понесени от двете страни така, както са направени. 

Има и трета група становища, която се приема. Тъй като в 

тези производства винаги почти има и иск за издръжка, в тази част 

производството е исково, поради което в тази част трябва пък да 

се приеме нормата на чл. 78. Така че, има противоречиви 

становища. И в двете становища са подкрепени определения на 

ВКС, няма да ви ги цитирам, при интерес ще ви ги кажа точно кои 

са, но те са противоречиви, но не са тълкувателни. Въпреки това, 

съдилищата които приемат едната или другата теза, ги цитират 

като мотивировка. Но моето мнение е, че така или иначе тъй като 

тази практика е противоречива и независимо че актовете при 

спорна съдебна администрация ползват и двете страни, те са все 

пак спорни двустранни производства и ние винаги можем да 

искаме, поне да съветваме клиентите си да искат присъждане на 

тези разноски. А ако не ги получат от съда, винаги можем да 

направим искане за изменение на частта за разноските по чл. 248, 

като разбира се, в този смисъл ще се позова и на това, което се 

каза преди това от колегите, никога да не забравяме нормата на 

тълкувателно решение №6 от 2012 г., т. 9, където е казано, че 

липсата на списък, представен за разноски е абсолютна 

процесуална пречка и води нашето искане по чл. 248 до 

недопустимост. Така че, много внимавайте, когато правим такива 

искания.  

Моето мнение, а и практиката го налага, е, че трябва 

задължително да има тълкувателно решение на ВКС по въпроса за 

разноските в производствата по спорна съдебна администрация в 

Семейния кодекс, тъй като този въпрос е много противоречиво 

решаван от съдилищата. 
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И само една дума ще кажа по чл. 161 от Семейния кодекс, 

което също е производство, това, знаете за обжалване действията 

на органа по настойничество и попечителство. Тъй като се приема, 

че става дума отново за спорно и двустранно производство, тук 

разноските да се прилагат общите правила на чл. 78.  

Понеже темата е обявена и Закона за наследството, само 

една дума ще ви кажа. За делбеното производство, сега делбените 

производства, знаете, са море и няма да можем да изчерпим. Тук 

все още намира приложение едно постановление №7 на пленума 

на Върховния съд от 1973 г., според което разноските в делбеното 

производство се определят съобразно с признатия дял на 

съделителите, когато са направени по необходимост, а когато са 

направени по повдигнати спорни въпроси, съобразно с общите 

правила за възлагане на разноските.  

Това беше моето изложение. Благодаря. (Ръкопляскания.) 

МОДЕРАТОР ВАЛЯ ГИГОВА: Благодаря Ви, колега 

Герганова.  

Сега думата има адвокат Иглика Василева. Тя е адвокат от 

2007 г., адвокат в адвокатско дружество "Доковска, Атанасов и 

съдружници". Занимава се преимуществено с наказателни дела, 

жалби до Европейския съд по правата на човека. Прави преводи на 

правна литература и решения на Европейския съд. Занимава се и с 

дела по Закона за отговорността на държавата и общините за 

вреди, които се явяват производни на водените от нея наказателни 

дела. Била е гост-лектор на Центъра за обучение на адвокати, 

както и е сътрудничила при извършване на правни анализи на 

становищата на Висшия адвокатски съвет по тълкувателни и 

конституционни дела.  

Заповядайте, колега Василева. 
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ИГЛИКА ВАСИЛЕВА (Софийска адвокатска колегия):  

Благодаря, г-жо Гигова. 

Здравейте колеги, ще почна и аз четвърта за този панел тема 

да видим дали тя ще остане, четвъртата, недовършена. Тя е 

свързана с разноските по ЗОДОВ и разноските в наказателното 

производство. 

Наказателното производство, в което ние работим има 

своите специфики. Те се състоят в това, че частният тъжител, 

частният обвинител и гражданският ищец в наказателното 

производство могат да претендират своите разноски в рамките на 

това наказателно производство. И те им се присъждат или с 

присъдата или впоследствие с допълнително определение по чл. 

306 от НПК.  

Също прилагат наказателните съдии субсидиарно и ГКП и 

когато се налага по отношение на разноските, предявени от 

гражданския ищец, се обсъжда дали те не са прекомерни и се 

присъжда евентуално по-нисък размер.  

Подсъдимият има право в наказателното производство само 

по делата от частен характер да претендира разноските, когато 

това наказателно производство или бъде спечелено от него, като 

бъде оправдан, или когато то бъде прекратено. Тогава разноските 

се възлагат от съда на частният тъжител. И тук нямаме проблеми. 

Проблемите идват в общия случай в делата от общ характер, 

когато подсъдимият бъде оправдан или наказателното 

производство срещу него бъде прекратено.  

И за разлика от това, което колегата Славов каза, че по ЗАН 

имаме добри новини, в наказателното производство нямаме добри 

новини. Подсъдимият не може в това производство да получи 

разноските, които е направил за адвокатската си защита. Няма ред 

и тук идва това пак, което колегата Славов каза – търси си ги по 
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ЗОДОВ. Търсенето на тези разноски по ЗОДОВ е свързано ново 

производство, още няколко години нови разноски за това ново 

производство и съответно много натоварва подсъдимия.  

Това, всъщност главната препоръка, която аз бих имала към 

законодателството днес, не е толкова насочена към Наредба № 1, 

колкото към борбата ни на нас като адвокати в интерес на нашите 

подзащитни да се стигне до промяна, първо, в НПК, където да се 

уреди ред, по който в рамките на наказателното производство 

подсъдимият да получава своите разноски.  

Ние като наказателни адвокати знаем, че никога няма да 

пледираме – моля оправдайте подзащитния ми и му присъдете 

разноските, защото това са два коренно различни по обем и 

значение интереси. Но да речем в едно последващо заседание по 

чл. 306 с последващо определение да се иска Наказателният съд, 

който при това е гледал делото и който има представа върху 

неговата правна и фактическа сложност, да присъди тези разноски.  

Към настоящия момент нещата не се развиват така, водим 

производства по отговорността на държавата.  

До 2018 г. съществуваше противоречива практика тези 

разноски, които в производството по ЗОДОВ се третират като 

имуществени вреди, дали могат да бъдат намалявани за 

прекомерност. И в края на 2018  г. се прие тълкувателно решение 

№1/2018 г. – тогава за съжаление този спор отпадна, и се реши, че 

в рамките на производството по ЗОДОВ разноските от 

наказателното производство могат да бъдат намалявани за 

прекомерност. Тук стигаме до абсурд, който във всички други 

сфери, които съществуват и които и днес обсъдихме, няма. Когато 

в другите производства се говори за прекомерност и се намаляват 

разноски, то това са разноски по това производство, а не 

имуществени вреди. Този е единственият случай, в който тук ние 
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говорим за имуществени вреди, които се обсъжда как да бъдат 

намалени, дали са прекомерни.  

Друг проблем – това обсъждане, когато се прави в 

производствата, в които реално са направени разноските, се прави 

от съдебния състав, който е разглеждал делото и който е наясно с 

неговата фактическа и правна сложност, наясно е с усилията, 

положени от адвоката, с дейността, която той е извършил. Защото 

и двама адвокати, участващи в един процес,  знаете добре, 

невинаги извършват еднакъв обем работа.  

Ние сме изправени в производството по ЗОДОВ, за пръв път 

Гражданският съд, който няма представа, а понякога и най-често 

не желае и да се опита да си изгради представа, каква е работата 

по наказателните дела. Знаем, че няма адвокат по всякакво право 

и всеки от нас не може да си даде реална сметка за работата на 

другите колеги. Но гражданските съдии са изправени пред това да 

трябва да извършат преценка на работата на наказателен адвокат. 

Това не е и юридическа преценка реално, субективна и изобщо, а 

в множеството случаи тези съдии, вкл. не приобщават материалите 

по наказателното дело. Производството по ЗОДОВ има 

постановление за привличане и влязла в сила присъда и те на 

базата на това преценяват колко работа е свършил адвокатът. 

Абсолютно недопустимо е за мен такава оценка да се прави. 

Съществува това тълкувателно решение. Идеята е ние като 

адвокати и в интерес на клиентите ни да се борим срещу него и за 

изменение и на тази към момента задължителна практика.  

Самите материали по наказателното производство, дори да 

са приобщени, знаете, те не дават реална представа за работата, 

свършена от наказателния адвокат. Дори и да се преброят 40 

заседания по 5 часа, значи зад едно заседание с 5 часа пледоария 

се крият часове и дни наред непосилен труд, който не е отразен в 
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документите. Пак, доколкото и да се стараят колегите съдии да 

вникнат в това нещо, винаги ще остава този субективен елемент и 

трябва по някакъв начин да се върви към избягване на това нещо.  

Предявяваме в рамките на производствата по ЗОДОВ и 

искания за присъждане като имуществени вреди на разноските от 

наказателните производства, когато подзащитният ни е бил 

оправдан за едно от деянията примерно, а за другото е бил осъден 

или изтекла давност. Има такава практика, съдиите присъждат 

тези имуществени вреди, които са разноски от наказателното 

производство, като пак правят на базата евентуално на 

наказателното дело някаква преценка разноските, които са били 

направени в наказателното дело, до каква степен са отишли за 

това, защита по това обвинение, по което човекът е бил оправдан, 

до каква степен за другото, за което е осъден или производството 

е прекратено. В този случай трябва да докажем пълния размер на 

разноски, които клиентите се направили в наказателното дело, за 

да може тази преценка да бъде направена от съда.  

Това, което казах, че не е редно Гражданският съд да 

преценява дейността на адвоката и дали хонорарът не е бил 

прекомерен във връзка с нея – стига се до всякакви абсурди, има 

възражения от страна на прокуратурата, които и до известна 

степен дори се уважават от съда, от рода защо за въззивната и 

касационната инстанция адвокатът да получава възнаграждение 

над минимума по Наредбата, при положение че той делото го знае 

от първа инстанция, съответно от втора и трета почти нищо не е 

свършил.  

Всички много добре знаете, че понякога и втората, и третата 

инстанция са особено с правна сложност много по-големи от 

първата, независимо че могат да отнемат и едно заседание, а не 50, 

както първата инстанция. Но такива оценки да бъдат обсъждани в 
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съда, аз считам, че не би трябвало така, да е поставен светът, както 

е в момента, че това да се допуска.  

Стигаме пак до други абсурди и се е случвало - да трябва да 

доказваме точно поради липсата на яснота в Гражданския съд за 

дейността по наказателните дела защо тези имуществени вреди, 

разноски от наказателното производство да бъдат присъдени на 

ищеца, при положение че не ги е внесъл той на адвоката, а 

например жена му. И тук изпадаме в доказване, включително чрез 

разпит на свидетели как той по това време е бил задържан; как 

естествено, че човек под домашен арест не може да иде в 

адвокатската кантора да плати и т.н. Неща, които и от гледна точка 

на клиентите, и на нас, които сме участвали в наказателните дела 

са включително и обидни, и възмутителни, освен всичко друго. 

До всичко това се стигна след тълкувателно решение №1 от  

2018 г. И на базата на него започна противоречива практика да 

протича. Някои съдилища приемат във всеки случай, че когато… 

Забравих да кажа естествено, че както винаги, за да се обсъжда 

тази прекомерност на имуществени вреди, подчертавам, пак е 

нужно да има възражение, направено от ответника, от 

прокуратурата. И съдът приема, че е в тежест на ответника да 

докаже това свое възражение.  

Когато има такова възражение, съдът винаги е длъжен да го 

обсъди и тук се започват противоречивата практика, както казах. 

Стига се дотам, че множество състави в момента, в който 

преценят, че възнаграждението е прекомерно, го намаляват до 

минимума по Наредбата във връзка със съответния размер на 

обвинението. Никакви други дискусии не протичат, минимумът е 

толкова – толкова присъждаме. Слава Богу, тази практика е по-

малко и по-горните инстанции и вкл. Върховният съд не я допуска 

в голяма степен да съществува.  
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Появяват се и други тълкувания, те преобладават за щастие. 

По тях се прави следният анализ, което и ние знаем, че тази наша 

Наредба на ВАС дава минималните размери на адвокатските 

възнаграждения и че никой не е длъжен да си намери адвокат, 

който да го защитава на базата на този минимум и че защитата 

intuitu personae и че човек има право да си избере такъв адвокат, 

на който да има доверие. И анализът, който е по-справедливият, е 

на Върховния съд, че не следва да се изхожда от преценката за 

прекомерност от минималните размери на адвокатските 

възнаграждения, а те говорят, че следва да се изхожда от 

обичайното и разумното, което пак е субективно какво е.  

И тук идва проблемът с Наредба №1, защото дори и когато 

преценяват кое е обичайно и разумно, пак съдът като някаква 

стойност, която се намира в Наредбата, казва – ами то е малко над 

или е няколко пъти над минимума. Но пак изхождаме като цифра 

от този минимум дори и за някаква преценка какво значи обичайно 

и разумно. Практиката… 

МОДЕРАТОР ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Василева, 3 

минути. 

ИГЛИКА ВАСИЛЕВА: Три, добре.  

Практиката, която е обичайна и разумна, говори за това, че 

не може да се намалява размерът на имуществените вреди за 

разноски във всеки един случай, когато е надвишен минимумът 

или обичайният размер, когато е надвишен, трябва да има 

драстично надвишаване на този обичаен размер, за да се стига до 

намаляване заради прекомерност. Имаме в практиката случаи, в 

които от 1200 лева намаляват на 1100 лева. По практиката на ВКС 

това не би трябвало да е възможно да се случва. Това е единият 

главен проблем, който ние имаме с Наредбата във връзка с 

размерите, минималните, за наказателните дела. Този проблем те 



76 
 

ни създават, че по един или друг начин, съдът винаги стига дотам 

да обсъди колко е трябвало да получи адвокатът на базата на тези 

минимални размери. 

Другият проблем, който по делата по ЗОДОВ ни създава н 

Наредбата, е във връзка с размера на минималните размери 

на възнагражденията по граждански дела, които са определени във 

връзка с цената на иска. Когато имаме клиенти, които са били 

подсъдими десетки години за убийство, да речем, и тогава са 

оправдани, каквото и да им кажем, във връзка с производство по 

ЗОДОВ не се получава добре в отношенията ни. В единия случай 

той казва – аз съм бил задържан две години, така и така,  страдал 

съм, да речем за 500 000 лв. И тогава има два варианта – или му 

казваш – ще напишем, че си страдал за 50 000 лв., нали, за да 

постигнем във връзка с този минимум по Наредбата някакъв 

нормален размер на хонорар, който да претендираме. А ако му 

кажеш – ами щом си мислиш, че си страдал за 500 000 лв., 

хонорарът, който ми дължиш е 50 000 лв., тогава настават 

неразбории в отношенията ни с хората.  

И когато ни сме прекарали с тези хора и в рамките на 

наказателното дело наистина 10 години, и сме видели на практика 

колко са страдали, неслучайно понякога и ние самите се явяваме 

за свидетели, пък друг води делото. Така са ни отношенията. 

Самият ти виждаш, че този човек не е страдал за 50 000 лв., а 

заплатата му е 200 лева. Оттам това, което искам да кажа е, че тези 

размери, които са минималните по гражданските дела, не ни 

позволяват в достатъчна степен да защитим интереса на клиентите 

си по делата по ЗОДОВ и някак самата Наредба сякаш препятства 

достъпа им до съд и правото им по чл.1, Протокол №1 от 

конвенцията. Трябва да имаме възможност да искаме по-големи 

обезщетения за вредите, реално претърпени от тия хора, за да 
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можем да очакваме и съдът да присъжда по-големи обезщетения 

за неимуществени вреди по ЗОДОВ.  

И тук и друго става. По наказателните дела имаме хонорари, 

да речем, както почнах с примера за убийството, за дело над 10 

години продължило, които за хонорар 10 000 лева впоследствие 

Гражданският съд казва, че това е прекомерен хонорар и го 

намалява. Пак казвам, когато той е бил имуществена вреда в това 

производство. А за същото това производство по ЗОДОВ, което по 

принцип не е фактически правна сложност, да не говорим вече при 

сравнението с наказателно дело, абсолютно не е фактическа и 

правна сложност, тогава нас Наредбата ни задължава ние да 

искаме по над 10 000 лв. за всяка инстанция.  

Така че, тука едно противоборство аз намирам между 

наказателните дела, минималните възнаграждения по 

наказателните дела, както са уредени, и по гражданските дела. 

Това е в общи линии, имам и други допълнителни неща…. 

МОДЕРАТОР ВАЛЯ ГИГОВА: Със сигурност. 

ИГЛИКА ВАСИЛЕВА: …, както и колегата във връзка с 

ДДС, ако стане дума после. (Ръкопляскания.)  

МОДЕРАТОР ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, аз ви предлагам 

следния начин на действие, защото очевидно се оказа, че 

отговорът на въпроса Наредба №1 отговаря ли на изискванията е 

много прост – не отговаря в нито една сфера, нито в сферата на 

наказателните, нито на гражданските дела. Разбирам колегите, 

които направиха изложение, те имаха много повече какво да 

кажат, въпросът е обаче, че ние поставяме въпросите, без да 

даваме изчерпателни отговори. Защото изчерпателният отговор 

трябва да го даде Наредбата и предложенията, които ще направим 

във връзка с изменение на процесуалните закони. 
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Аз Ви предлагам сега да направим кафе-паузата и да 

направим една по-широка дискусия в третия панел, защото третият 

панел е свързан и с проблемите на адвокатските съвети, защото 

изтече времето и имаме кафе-пауза. А пък адвокатските съвети 

имат проблеми точно пак с Наредба №1, и то във връзка особеното 

представителство. Така че, да приключим засега, а после ще 

говорим малко по всички въпроси.  

 

* * * 

(Кафе-пауза, 12,25-12,55 часа) 

* * * 

 

Трети панел: „Проблеми на адвокатските съвети с 

определяните възнаграждения на особените представители, 

назначавани по реда на ГПК.“ 

 

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Колеги, предлагам да 

започнем третата част. Третият панел, както знаете, е „Проблеми 

на адвокатските съвети с определяните възнаграждения на 

особените представители, назначавани по реда на ГПК“.  

Колегите, които ще изложат становищата си, са: колегата 

Стефан Марчев – председател на Адвокатския съвет – София, 

колегата Веселка Коева – председател на Адвокатския съвет – В. 

Търново, колегата Караманолов – на Адвокатския съвет – 

Кърджали. Тук няма да представяме, както се излагаха данни за 

предишните лектори, мисля, че председателите всички ги 

познаваме и не се нуждаят от специално представяне.  

Договорихме се с колегите да се съкратят възможно 

максимално, без да се лишават от съдържание тезите, които те 
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искат да изложат, за да остане малко повече време за обсъждане 

след като се приключи с изложенията. 

Първо давам думата на колегата Стефан Марчев. 

СТЕФАН МАРЧЕВ (председател на САК): Благодаря, 

колега Лулчева. Благодаря и за възможността да представя 

накратко – ще бъда максимално кратък, част от проблемите, които 

срещаме ежедневно в работата си като определяме особени 

представители на страни в гражданските производства.  

В началото само едно малко теоретично уточнение, което 

ми се струва необходимо преди да продължат и колегите от 

Великотърновската адвокатска колегия и от Кърджалийската 

адвокатска колегия. Особеният представител, както е уреден у нас 

в Гражданския процесуален кодекс, представлява една особена 

фигура, която цели всъщност да подпомогне правосъдието и 

достъпа до съд. От една страна, особеният представител гарантира 

възможността ответникът в производството, който отсъства, било 

защото в хипотезата на чл. 47, ал. 6 ГПК не може да бъде намерен 

на адреса, било защото в хипотезата на чл. 48, ал. 2 ГПК  всъщност 

няма постоянен и настоящ адрес в страната и се призовава 

публично чрез покана в Държавен вестник, било защото се налага 

в хипотезата на чл. 29, ал. 2 ГПК някакво нетърпящо отлагане 

процесуално действие срещу него. Всъщност този ответник трябва 

да получи адекватна адвокатска защита и е необходимо да му бъде 

назначен особен представител.  

Другата гледна точка обаче е, че ищецът, който иска да 

получи решение на правен спор с такъв отсъстващ ответник, а 

трябва да кажем, че твърде често това са ответници, които по една 

или друга причина се установява, че се крият и не желаят да 

получат уведомления за висящи срещу тях производства. В тези 

производства трябва да получи защита и ищецът, който, ако не 
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може да продължи производството, няма да получи ефективен 

достъп до съд.  

Така че това уточнение показва, че всъщност особеният 

представител, който назначаваме в гражданските производства, 

обслужва и едната, но и другата страна, и по този начин всъщност 

правосъдието, и отговаря на общото изискване на чл. 47 от 

Хартата за осигуряване на ефективен достъп до съд и средства за 

защита.  

Това уточнение е много важно като начало, защото 

следващото нещо, с което ще опитам да свържа отговорността за 

разноски, за която се дебатира в първите два панела, и особеният 

представител, е тази, че всъщност особеният представител – и това 

го отличава от правната помощ, предоставена от държавата по 

Закона за правната помощ, се назначава на разноски на страната 

ищец в общия случай.  

В тази ситуация с оглед изключително високата тежест на 

разноските у нас, е необходимо да се преосмисли концепцията на 

държавните такси, защото когато ищецът поеме наред със 

собствените си разноски и разноските за особен представител се 

затруднява достъпа до съд. Тук е зам.-министърът на 

правосъдието, аз ще поставя и пред него този въпрос, че 

пропорционалният размер на минималните адвокатски 

възнаграждения, макар да се нуждае безспорно от увеличение, 

съчетан с високия размер на държавни такси, често отказва 

страните да водят дела. Когато натоварим ищеца със задължение 

да плати 4% държавна такса, за да предяви един граждански иск, 

със задължение да плати на собствения си адвокат, да речем, за 

дело с интерес 10 000 лв. – давам пример, за да сме съвсем 

конкретни, таксата е 4% държавна такса. Минималният адвокатски 

хонорар е 830 лв. Това прави точно 8,3% от интереса по делото. 
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Станаха 12,3%. И половината от хонорара на собствения си 

адвокат на другата страна – станаха 16,5% само за първа 

инстанция, без евентуални разноски за експертизи, депозити за 

свидетели. 

Това е отговорът защо клиенти идват, разпитват и твърде 

често губят желание да водят правни спорове като разбират каква 

е тежестта на разноските – нещо, с което всеки един от нас се е 

сблъсквал в работата си по граждански и търговски дела. А за да 

има сигурност в една държава, трябва да има адекватна държавна 

политика, така че всъщност адвокатът да получава нормално 

възнаграждение било като особен представител, било като 

договорен представител, а държавните такси да бъдат на едни 

нива, които да не препятстват достъпа до съд на страните.  

С тази, може би малко стана голяма скоба, вече се връщам 

конкретно към проблемите, които в Софийската адвокатска 

колегия срещаме при определяне на особени представители.  

Първо, да кажа, че става въпрос за един изключително 

голям обем дела, изключително голям брой и производства по 

ГПК, и съответно за значителен брой изплатени суми. Само за 

2021 г. в САК адвокати от Софийската адвокатска колегия са 

назначени като особени представители, в 2807 производства по 

ГПК. Изплатените суми, защото ние настояваме да се представят 

документи за платените като депозит разноски за 

възнаграждението на особения представител от съответния орган, 

който иска такъв, са приблизително равни по размер, но сумите, 

които са получени за цялата 2021 г. по Закона за правната помощ 

от бюджета на Националното бюро за правна помощ. Особените 

представители са получили 1 225 000 лв. От Националното бюро 

за правна помощ са получени 1 493 000 лв. Сумите са абсолютно 

съпоставими, в един и същ диапазон са.  
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И сега минаваме към проблемите. Имаме проблеми с всички 

органи по чл. 25, които искат назначаване на особени 

представители – и Районният съд в София, и в Софийския окръжен 

съд, и със Софийския градски съд, и със съдебни изпълнители. 

Всъщност имаме проблем, сега установихме тук в кулоарите с 

колегите, и с НАП с искания за назначаване на особени 

представители по чл. 11, което пък ни изправя пред проблема, че 

Наредба № 1, която ние прилагаме субсидиарно, за да определяме 

размера на адвокатските възнаграждения, съдържа празнота по 

въпроса за възнаграждението на адвокат в административни 

производства, пред административни органи и в частност пред 

органи на данъчната администрация.  

Всъщност какви са проблемите? 

Твърде често съответният орган по чл. 25, за да смекчи 

тежестта на разноските в производството спрямо ищеца, който 

иска особен представител, опитва да поиска назначаване на особен 

представител по чл. 47, ал. 6, по чл. 430 от ГПК, ако е съдебен 

изпълнител, но прилагайки субсидиарно Наредбата за заплащане 

на правната помощ. Позовават се на различни разпоредби, в някои 

случаи колегите съдии твърдят, че поради разпоредбата на чл. 26, 

ал. 2 от Закона за правната помощ, която предвижда, че 

Адвокатският съвет назначава и особен представител, правилата 

на закона и респективно Наредбата за заплащане на правната 

помощ, се прилага чрез особените представители.  

А в действителност същностната отлика между особения 

представител по ГПК и този, за който говори Законът за правната 

помощ, е тази, че Законът за правната помощ позволява да има и 

особен представител, поет от бюджета на Националното бюро за 

правна помощ, само ако страната, която ползва правна помощ, 

например ищец по делото, се окаже в положение да трябва да внесе 
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депозит за особен представител на ответника. Няма как този, 

който ползва правна помощ по делото, за да получи защита като 

ищец, да се очаква да плати на другата страна, за да получи 

съответната защита. Така че всъщност с всички такива искания със 

съответна аргументация се опитваме да се справяме и до голяма 

степен се справяме с колегите в Софийския съдебен район. 

Втората група основни проблеми – аз само маркирам 

проблемите, ще оставя после време за дебати по предходния и по 

този панел – е със съдебните изпълнители. 

Чести са хипотезите, в които едно голямо вземане с едно 

голямо корпоративно дружество е обезпечено с ипотеки от 

няколко физически лица върху много на брой, но малки като 

стойност имуществени права. Съответно материалният интерес по 

изпълнителното дело е огромен, в някои случаи няколко милиона 

лева.  

Съдебните изпълнители се обръщат към нас и искат 

определяне на особен представител като изтъкват, че искат само 

да връчат съобщение за насрочване на опис, което е действие без 

материален интерес, излагат аргументи, че всъщност 

производството по принудително изпълнение за събиране на 

парично вземане адвокатът на длъжника, видите ли, той не 

представлявал страна, която има материален интерес по делото, а 

просто пречел на взискателя да си събере вземането. Вероятно 

звучи смешно, но точно такива аргументи сме чували неведнъж и 

два пъти от съдебни изпълнители. А всъщност и в изпълнителното 

дело има правен спор – може ли да се изпълни по отношение на 

конкретно имуществено право, защото винаги изпълнението се 

извършва върху конкретен имуществен обект на длъжника.  

В тези случаи с писма, с откази от страна на Софийския 

адвокатски съвет, ние успяваме да се преборим със съдебните 
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изпълнители, но пък съответно се натъкваме и на друг проблем. 

Само да кажа как решаваме този проблем. В случая, в който, да 

речем, вземането по делото е 1 000 000 лева, две физически лица 

са учредили ипотеки върху два гаража – давам примера, за да е по-

фрапираща разликата, в този случай очевидно няма как да 

определим върху целия материален интерес по делото, защото 

отговорността на ипотекарния длъжник е само с неговото 

имущество, той не е лично задължен за дълга. И в този случай 

убедихме съдебните изпълнители на база на данъчната оценка на 

правото, което ще бъде предмет на изпълнение, минимум върху 

него да бъде внесен първоначалният депозит за разноски. И го 

приехме като балансиран и разумен вариант, който да не ощетява 

колегите адвокати от САК, поемащи отговорността да водят дело 

на лице, с което нямат пряка връзка.  

И тук вече се отваря вторият проблем. Когато се гледат 

такива дела, колегите адвокати трябва да полагат според мен доста 

по-голяма грижа, отколкото грижата към дела на лице, с което 

имат пряк контакт. Защото в крайна сметка  те са особена форма 

на законни представители, които обслужват правосъдието и 

лицето, което отсъства.  

Какво се установява обаче?  

В конкретния случай, който имам предвид, давайки Ви го 

като пример, се оказа, че колегите особени представители, за 

които – тук са колегите от нашия съвет, те могат да потвърдят – 

буквално месеци наред водихме кореспонденция със съдебен 

изпълнител, за да можем например в единия случай от 200 лв. 

първоначално определен размер на възнаграждението да стигнем 

до 3300 лв. – решение, което вземаме на заседание на Адвокатския 

съвет, публично и ангажирайки ресурс на цялата колегия, се оказа, 

че е извършен опис на имущественото право съответно, но 
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адвокатът особен представител, определен от нас след тези дълги 

борби, единствено е получил съобщението за опис, но дори не е 

присъствал физически на описа. Беше се появил след това 

съответно длъжник с упълномощен от него адвокат, които бяха 

възразили пред съдебния изпълнител срещу разноските, които той 

е определил за особен представител, който не е свършил никаква 

работа.  

И всъщност с оглед този брой дела и този конкретен 

проблем, който Ви даваме – ще се ориентирам към приключване, 

защото само нещо друго ще маркирам накрая – се вижда, че 

всъщност другият голям проблем, който имаме, е по контрола на 

качеството на правната помощ при този обем правна помощ и 

съответно това, което извършват особените представители.  

При този обем от дела, аз Ви го дадох като брой дела, е ясно, 

че не можем да проверим всички дела. Но когато установим такива 

случаи, трябва да имаме механизъм да санкционираме адвокатите 

като ги изключваме от списъка и преустановяваме разпределянето 

на особени представителства към тях, и ние това опитваме да го 

правим. Но трябва да имаме единна позиция според мен не само 

като една конкретна колегия, а всички колегии трябва да обсъдим 

тези проблеми и да действаме по еднакъв начин, защото 

независимо дали ще назначаваме особен представител в София, 

във Велико Търново или в Кърджали, трябва да са еднакви 

правилата и ако някой не изпълнява задълженията си към клиента, 

който пак му е клиент, макар да отсъства, трябва да получи 

съответната санкция. 

И последното нещо, всъщност те са много неща, но не 

можем да споменем всичко, е за злоупотребите с правна помощ. 

Наскоро беше обсъждан този въпрос в една работна група в 

Националното бюро за правна помощ и там, за съжаление, една 
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наша идея на Софийската адвокатска колегия и на Адвокатския 

съвет не беше приета, че трябва да има дефиниция – пак се 

обръщам към заместник-министъра – в допълнителните 

разпоредби на Закона за правната помощ, която да посочва не 

просто бланкетно, а конкретно случаи на злоупотреба с правна 

помощ. И ако например някой три или повече пъти в рамките на 

една година си е позволил да поиска или да замени определен 

адвокат по Закона за правната помощ – отварям скоба, това не е 

особен представител, трябва да бъде санкциониран и да 

преустанови ползването на правна помощ. Защото тук ще Ви дам 

5 примера, конкретни, и ще кажа имената на тези лица, защото те 

трябва да бъдат казани. 

Емил Димитров Милев е получил в периода от 2010 г. до 

2022 г. 1043 дела – числото е вярно, адвокати от САК, назначени 

като особени представители и по Закона за правната помощ като 

негови служебни защитници. Сигурно има колегии, които нямат 

толкова дела по ЗПП за една година.  

Иван Георгиев Дойнов – 173 дела за 12 години, до 2022 г.  

Здравко Костов Станев – 184 дела от 2007 г. до 2022 г. 

Назъм Азис – 66 дела за 11 години. 

Любима Йорданова Димитрова – 53 дела. 

Общият брой е около 1600 дела на 5 лица. Очевидно се касае 

за фрапиращи случаи на злоупотреби с правната помощ. В 

момента няма дефиниция на злоупотреба с правна помощ и те 

продължават, всеки ден. И всъщност адвокатската колегия, 

Адвокатският съвет и служителите работим с това. Вероятно в 

другите колегии го има, но там случаите са много по-малки с оглед 

обема на правната помощ. Това всъщност пречи да се фокусираме 

върху нашата друга работа като Адвокатски съвет, който трябва 

да брани професионалните права на адвокатите.  
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И накрая финализирам с една разпоредба, която, както Ви 

казах, коментирахме в кулоарите. Пита ме колегата председател 

на Адвокатска колегия – Перник дали сме назначавали в 

Софийската адвокатска колегия временни представители по 

ДОПК, понеже така им били казали от НАП – Перник?  

В действителност чл. 11 от ДОПК, който би трябвало да 

бъде идентичен като съдържание с чл. 29 от ГПК, защото той 

предвижда назначаване на представител на лице, спрямо което 

трябва да се извършат неотложни процесуални действия, е 

озаглавен обаче „временен“ или „особен представител“. И 

всъщност с това „временен представител“, без да е ясно колко 

временен е той, се назначава особен представител на 

недееспособно лице, но без да е ясно за какъв срок – до завършване 

на производството, до навършване на пълнолетие или до някакъв 

друг момент. Защото такъв „временен“ представител се назначава 

и на лице, при което е налице противоречие в интересите на 

представляващ и представляван. Това отваря възможност да бъде 

извратен този смисъл на института на особения представител и 

вече той да спре да обслужва правосъдието – да дава защита и на 

ответника, тоест този, на който данъчната администрация желае 

да му връчи един акт, а единствено да обслужва данъчната 

администрация, защото те му връчват акта, извършват съответната 

проверка, съставят акт и се приключва с производството.  

Така че всъщност – с това слагам край на моето изложение 

– ако се прави някакво предложение от днешната конференция за 

промени в законодателството, нека включим и чл. 11 от ДОПК – 

временен представител на страна в производство – 

административно, съдебно, по ДОПК е недопустимо, трябва да 

има особен представител на страна, който да има пълните 

процесуални права като един договорен представител докато 
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приключи производството във всички негови фази. Както е 

предвидено впрочем в чл. 26, ал. 2 от Закона за правната помощ, 

че когато се назначава особен представител, в хипотезата когато 

той се поема от бюджета на Националното бюро за правна помощ, 

то е за всички фази и етапи от производството и пред всички 

инстанции.  

Това е, благодаря Ви, колеги. Ако нещо съм пропуснал, 

моля да кажете или да поставите въпроси. (Ръкопляскания.)      

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Благодаря на колегата 

Марчев за особено организираното и точно във времето 

изложение. 

Междупрочем във връзка с поставения въпрос аз помолих 

заместник-министър Ганчев да вземе думата, след като 

приключим. За злоупотребата с правна помощ има и друг проблем, 

с който ние се срещаме много често. Хората, които ползват такива, 

да кажем, рецидивисти в правната помощ, после те сменят по не 

един адвокат, защото не са доволни от това, което получават като 

помощ и след това се оплакват от дейността на адвоката, който не 

е защитил в пълнота правата му. Специално във Висшия 

адвокатски съвет пристигат от няколко лица от определени 

региони, и то на всяко заседание се гледат техни оплаквания, и 

това са именно срещу адвокатите, които са определени и които те 

не са харесали, но хора, които с години именно ползват тази 

правна помощ в най-различни производства.  

Така че считам, че проблемът, който се постави, е много 

съществен. 

Колегата Коева сега ще ни каже ва Велико Търново. 
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ВЕСЕЛКА КОЕВА (председател на Адвокатската 

колегия – Велико Търново):  

Уважаеми колеги,  Великотърновската адвокатска колегия е 

средна колегия. Ние наброяваме около 300 човека. От тях 192-ма 

са включени в Регистъра за правна помощ. За разлика от София 

особените представителства при нас са значително по-малко. Аз 

имам статистика за 4 години, няма да Ви я чета. Особените 

представителства са около 1/3 от правната помощ по Закона за 

правната помощ като брой. Средно на един адвокат се пада по 1-2 

дела особени представителства, като средният размер на 

адвокатски възнаграждения за особените представители е около 

350 лв. Тоест в никакъв случай особеното представителство при 

нас не означава получаване на големи възнаграждения. Само за 

тази година, откакто съм нов председател, имаме едно дело, което 

е с хонорар около 3000 лв. Ние в тези случаи над 1500 лв. ги 

разглеждаме на заседание на Адвокатския съвет и теглим жребий, 

като от броя на адвокатите, които разиграваме на жребий 

изключваме членовете на Адвокатския съвет и други, които са 

получили вече такава помощ. Така че не е толкова голяма 

възможността да се забогатява от особени представителства при 

нас. 

Искам да споделя един въпрос, защото знам, че има 

различни мнения по него. В Адвокатска колегия – Велико Търново 

ние разсъждаваме, че особените представители трябва да бъдат 

лица, включени в регистъра за правна помощ и само на тях 

разпределяме особени представителства. Причините са две. 

Едната е да компенсираме колегите, които се явяват по за 120 лв. 

или 150 лв. по Закона за здравето или други производства по 

Закона за правната помощ с поне някакво прилично 

възнаграждение като особени представители. 
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Второто ни основание – ние работим повече от 5 години с 

ЕИСС за правна помощ на Националното бюро за правна помощ и 

тъй като исканията на съдилищата, на всички съдилища, 

включително и на частните съдебни изпълнители, идват при нас 

по тази система, в нея са включени само адвокатите в регистъра и 

всъщност Адвокатският съвет има възможност да разпредели на 

тези лица в системата правната помощ.  

За нас е много важно, че и частните съдебни изпълнители 

се включиха към тази система и много бързо, дето се казва, 

незабавно ние определяме адвокат, който да окаже правна помощ.  

Няма да Ви занимавам с други въпроси, които бях 

набелязала като статистика при нас. Но какви са проблемите при 

нас? 

Първият основен проблем е зачестилото намаляване на 

адвокатските възнаграждения от съдиите, може би около 2/3 от 

съдиите, и от всички частни съдебни изпълнители, които във 

всички случаи намаляват не само 1/2, ами някой път и определят 

по 30-40 лева и ние не можем да разберем защо определят такова 

възнаграждение на особения представител. 

Мерките, които предприемаме като Адвокатски съвет на 

този етап, са  да изискваме от органа, който го изисква, да изложи 

мотиви защо делото не представлява фактическа и правна 

сложност и защо е определено такова възнаграждение.  

Трябва да Ви кажа, че все пак със съдиите се работи по-

адекватно и по-добре, имаме взаимно уважение, но частните 

съдебни изпълнители – напоследък много трудно работим с тях. 

Ние написахме едно писмо до всички частни съдебни 

изпълнители, че няма да определяме адвокат, ако няма мотиви 

защо е намалено или защо е определено такова ниско адвокатско 

възнаграждение.  
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И само да Ви кажа, че последното писмо, което получих 

онзиден от един от частните съдебни изпълнители, той връща 

същия си акт и пише „изпълнителното дело е с малък материален 

интерес и няма правна сложност“. Това е в системата неговото 

писмо, което е генерирано. И сега ние сме пред ситуацията да не 

определим отново адвокат. Лошото е, че по този начин 

нарушаваме интересите на взискателя, който пък бърза нещо да 

направи, ако щете, и на самия длъжник, който представлява 

особения представител, тъй като се трупат лихви и не можем по 

друг начин с тях. Изискваме от Висшия адвокатски съвет, ако 

може, наистина, знам, че полагат усилия в тази насока, с Камарата 

на частните съдебни изпълнители нещо да се направи. Но е 

смешно да се определят 30-40 лв. за адвокат.  

Искам да Ви кажа, искам и на съдиите до го кажем това 

нещо – някой път особеният представител извършва неголям обем 

процесуални действия, защото той, непознавайки своя клиент и 

незнаейки какъв е казусът, не знае какво точно действие да 

направи. 

Но имаме вече случаи във Велико Търново, където лицето, 

ответникът, който е бил представляван от особен представител, 

заведе иск като се върна от чужбина срещу адвоката негов особен 

представител за 30 000 лева имуществени вреди. И да Ви кажа, на 

първа инстанция адвокатът беше осъден. Добре че успяхме на 

следващи инстанции да убедим съда и съдът разсъждаваше – ами, 

той нищо не е направил, написал един отговор там с два реда, 

трябвало да направи това, това и те са взаимноизключващи се 

неща. Един адвокат понякога трябва да мълчи, защото интересът 

на клиента му това налага. И тази отговорност за вреди трябва да 

я знаят съдилищата, включително и частните съдебни 

изпълнители, защото в крайна сметка  затова се плаща на особения 
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представител и за да гарантира по някакъв начин интересите на 

лицето, което представлява.  

Друг проблем, който имаме.  

Различните съдебни състави по различен начин изплащат 

възнагражденията. Има съдебни състави, които още с протокола 

за приключване на делото записват да се изплати на особения 

представител сумата 300 лв. депозит. Има съдебни състави, които 

изискват изрична молба и с нарочно определение се произнасят за 

изплащане на адвокатското възнаграждение. Но има и такива 

съдебни състави, които постановяват своя акт в съдебното 

решение, което поставя в невъзможност адвоката да си вземе 

парите, ако това решение подлежи на обжалване. И всъщност, а 

възнаграждението на особения представител се дължи независимо 

от това какъв е изходът на делото и какъв е резултатът.  

Пишем си много писма със съда, за съжаление има една 

нагласа в нашите съдии и аз трябва да Ви кажа, че много често в 

залите като поставим въпроса за възнаграждение и за разноски, 

съдиите казват – от Вашите възнаграждения ни дойде до гуша, 

казусите станаха по-сложни, отколкото самият материално-правен 

казус. И всъщност имат едно отношение, че ние едва ли не търсим 

тук да забогатеем с тези разноски. Опитваме се да обясним, че това 

не е така и че в крайна сметка на всеки адвокат му се дължи 

съответното възнаграждение.  

Другият въпрос, който, макар и да не е толкова близко до 

нас, но все пак колегите го поставят – невъзможността ние да 

контролираме възнагражденията на особените представители на 

въззивна и касационна инстанция. Защото ние определяме особен 

представител за всички инстанции, така е по Закона за правната 

помощ, там е регламентиран въпросът.  
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Но когато особеният представител реши, че трябва да 

обжалва решението, защото има някаква незаконосъобразност, 

просто тръгва се по мъките, защото съдът отказва да задължи 

другата страна да внесе депозит или пък тя просто не иска да го 

внесе, а делото вече е на ход. Адвокатите се обръщат към нас, ние 

само си пишем едни писма със съда да им обясним, че всъщност 

възнаграждението по Наредба №1 е за всяка инстанция, а не е това 

възнаграждение за целия процес.  

Нямаме проблеми с НАП засега, слава Богу. Сигурно ще 

почнат и при нас. Други неща с правната помощ, особените 

представителства, няма. 

По отношение на злоупотребата с права по Закона за 

правната помощ искам и аз да кажа няколко думи. При нас броят 

на такива личности, разбира се, е много по-малък, около 5-6 

такива общоизвестни, всички ги знаем, които са минали през 

много адвокати, съдят ги след това за вреди, искат дисциплинарни 

наказания. Опитваме се да отказваме и да убедим съда, че правната 

помощ е допусната неправилно, защото има злоупотреба с права. 

Както Законът за правната помощ дава такава възможност, когато 

неоправдано е допускането на правна помощ, да се допуска такава, 

позовавала съм се и на Европейската конвенция за защита права 

за злоупотреба с право на жалба, че не бива да се дава такава 

възможност на страната. Няколко пъти успяхме да спасим 

колегите на Велико Търново от такива дела на известни личности, 

но се оказа, че те се обърнаха към Бюрото, това беше преди 2 

години, и НБПП определи хора от други населени места и 

всъщност те си чукаха главата с проблема, което не е решение.  

В момента имаме един казус с Габрово, там съдът се опитва, 

понеже колегите от Габрово отказват да определят адвокат, 

пращат го до нас. Аз се измъквам с това, че ние нямаме 
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възможност да определяме адвокат за представителство в друг 

район. И общо взето си пишем едни писма със съдилищата, както 

техният съвет се натоварва, така и нашият.  

Аз мисля, това съм го казвала още преди време, въпреки че 

много колеги не бяха съгласни, че трябва да има правила в ГПК в 

случаите на злоупотреба с право на иск или на жалба, ама наистина 

на злоупотреба, да се даде възможност на съдиите да отказват или 

да прекратяват производствата. Защото, извинявайте, ама съдиите 

нямат някой път възможност да разгледат истинските казуси 

заради ето такива лишени от какъвто и да е смисъл искови молби.  

С това завършвам. Имаме много други въпроси, но няма 

време и няма смисъл. (Ръкопляскания.)  

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Благодаря на колегата 

Коева.  

Сега колегата Караманолов.  

Виждате, че сме подредили – най-голямата колегия, една от 

средните и една по-малка колегия, за да има пълен спектър на 

проблемите. 

Колега Караманолов, заповядайте. 

ХРИСТО КАРАМАНОЛОВ (председател на Адвокатска 

колегия – Кърджали): Здравейте, колеги!  

Проблемите, които изнесоха колегите от София и от Велико 

Търново, има ги в Кърджали, но в по-малка степен. Проблемите, 

предполагам, са същите и във всички останали колегии.  

Кърджалийската колегия е най-малката, наброява 71 

адвокати, а тези, които са вписани като особените представители 

и в списък към Националното бюро за правна помощ, са 67. Може 

сами да си направите извод колко много представители и по 

правната помощ, и особени представители назначаваме, като 
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имате предвид, че досега сме разпределили 42 бр. дела за първото 

тримесечие на 2022 г., сумата от които е 987 лв. Смешна работа. 

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Унизително е. 

ХРИСТО КАРАМАНОЛОВ (председател на Адвокатска 

колегия – Кърджали):  По брачни дела при нас Районният съд в 

Кърджали, който дава най-много работа за особени представители, 

определя възнаграждение 300 лв. Правим възражение при 

обективно съединени искове, че това възнаграждение трябва да 

бъде по-малко, но засега не може да се преборим. С Окръжния съд 

преобладават искания за финансови санкции по чл. 5 от Закона за 

лицата и семейството, за поставени под запрещение. Тези суми, 

които се плащат, са между 150 и 170 лв., включително и по Закона 

за здравето. При това положение при нас работата е спаднала 

изключително много, но няма и такива постъпления. Проблеми 

имаме със съдебните изпълнители, защото колежката Коева, която 

изрази мнение, че съдебните изпълнители понякога ни представят 

пред свършен факт, но при нас имаме проблем и с държавния 

съдебен изпълнител. Получихме няколко искания за 10 лева, за 30 

лева, за 50 лева, когато разпределяме това кой колега ще се 

съгласи да отиде за 10 лева да защитава някакъв интерес. 

Иначе самото разпределение го правим от съвета, водим 

специален регистър за всички особени представители, на които 

възлагаме дела. Отделно имаме Регистър по Националното бюро 

за правна помощ. Стремим се всички да получават относително 

равно, но истината е, че работата е спаднала много и 70% от 

колегите просто чакат и се молят за служебна защита. Разчитат 

повече, вярно, по защитите по НПК, но по ГПК така стоят 

въпросите.  

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Колега, моля Ви, по-

близко до микрофона, в залата не се чува. 
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ХРИСТО КАРАМАНОЛОВ (председател на 

адвокатската колегия – Кърджали): Не знам какво не сте чули, 

но ще повторя.  

Повече са разпределенията като служебни защитници по 

НПК, но темата ни е по ГПК. Особените представители просто са 

много малко и с много ниски възнаграждения.  

Опитваме се сега с Окръжния съд да изчистим някои 

възнаграждения, но с Районния съд, за съжаление, в Районния съд 

– Кърджали, г-н Заместник-министър, проблемът е много много 

сложен. Не може по едно дело, брачно дело, което понякога става 

и много сложно при обективно съединени искове, 300 лева да се 

заплаща. За съжаление, съдът казва: ние преценяваме така, делото 

не е от голяма фактическа или правна сложност. И спираме дотук.  

Иначе големи възнаграждения – през миналата година, през 

цялата година сме имали само две искания за назначаване на 

особен представител за сумата от 1400 лв. Беше една делба и за да 

получат повече адвокати, разделихме делбата на две, двама колеги 

да представляват, да вземат по 700 лв. Това е.  

Колеги, другите проблеми са Ви известни и на Вас, така че 

се надявам, че в скоро време може би ще има някакво раздвижване 

и по проблема, който постави колегата Марчев. От НАП нямаме 

проблеми. Но нямаме и особени рецидивисти. Досега имаме само 

един такъв рецидивист, който е сменил 5-6 човека адвокати, един 

бивш затворник, който предявява иск от 200 000 лв. за нещо, което 

е станало преди 25 години. Но като вкара иска в съда, ние сме 

длъжни да отговорим на писмото на съда да назначаваме особен 

представител. 

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Благодаря на колегата 

Караманолов.  
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Сега предлагам, колеги,  да отворим дискусията. 

Процедурен ли е въпросът или за дискусия?  

ЕВГЕНИ ПОПОВ (председател на Адвокатска колегия – 

Габрово): Процедурен е буквално. 

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Да, заповядайте, колега. 

ЕВГЕНИ ПОПОВ (председател на Адвокатската 

колегия – Габрово):  

Тъй като става реч за злоупотребата с право, аз бях 

възложил да административния секретар на колегията да подготви 

една папка, в която точно такъв проблем е изложен хронологично. 

И по-важното е друго – отговорът на прокуратурата. Накратко 

казвам, човек, на който непрекъснато му се отпуска правна помощ, 

имаме проблеми и с Националното бюро за правна помощ за това, 

защото той се е жалвал и до тях, ние отказваме и пишем сигнално 

писмо до прокуратурата като представяме декларациите, които 

той е подписал, че същият е имотно слаб, а пък се оказа, че той 

получава 1440 евро пенсия от Германия, плюс пенсия от България. 

И въпреки всичко прокуратурата счита, че няма никакво 

закононарушение.  

И аз затова сега ще си позволя, не знам дали на 

председателя на Висшия адвокатски съвет, да връча тази папка и 

да го помоля за съдействие. (Връчва папката с документите на 

председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло 

Дерменджиев.) 

Благодаря Ви. Не искам да Ви отегчавам с истории. 

(Ръкопляскания.)  

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Колеги, започваме 

изказванията по темите, които се дискутираха. Понеже сме 

гостоприемни, първо предлагам да дадем думата на гостите, 
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заместник-министър Ганчев поиска думата. След това всички от 

Вас ще имат възможност да вземат становище. 

Колега Ганчев, заповядайте. 

БОРИСЛАВ ГАНЧЕВ (заместник-министър на 

Министерството на правосъдието):  

Добър ден, колеги! Благодаря, първо, за поканата.  

Мислех да не се включвам, но тъй като бях споменал не като 

реплика, адвокат Марчев, но така или иначе  се повдигна темата, 

да кажа, че честно казано не проследих дали в петък се стигна до 

финален подпис, но ако не се е стигнало, ще се стигне до 

понеделник, имаме заповед, която сформира работна група за 

преразглеждане на въпроса за държавните такси по граждански и 

административни дела. Максимално широко сме формулирали 

предмета на работната група, за да може да обхванем всичко, 

което е належащо и трябва да бъде преразгледано.  

Естествено, без да Ви отегчавам, това е част от 

коалиционното споразумение. Има редица решения на 

Европейския съд по правата на човека още от 2009 г. даже, които 

казват, че четирите процента са изключително висока такса. Но 

тук, на нас, мисля фокусът да ни бъде по-скоро по-справедливо 

разпределяне на таксите, а не толкова генерално посочване на 

тяхното намаляване. Естествено, изпратили сме писмо и до 

Висшия адвокатски съвет, ще има и Ваш представител, който ще 

участва активно в работата на работната група, и се надявам в 

рамките на 3-4 месеца да имаме резултат, който да можем да 

представим и на Министерски съвет, респективно да приключим 

въпроса с държавните такси. 

Втората тема, която беше засегната, по отношение на 

злоупотребата с правна помощ. Както може би знаете, във връзка 

с Плана за възстановяване и устойчивост се планува промяна на 
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Закона за правната помощ. Ако не се лъжа, г-жа Наталия Илиева – 

председателят на Националното бюро за правна помощ, оглавява 

работната група, която работи. Така че сега е моментът да бъде 

включен и този въпрос. Аз лично се ангажирам, записах си, да 

обърна внимание и това да бъде поставено на работната група, за 

да може по възможност, така и така ще се изменя Законът за 

правната помощ, да бъде включен и този въпрос.  

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Благодарим.  

Колеги, за изказвания по темите. Аз предлагам следното. 

Хората, които са участвали в панелите, ще Ви изслушаме малко 

по-накрая, нека първо колегите, които не са участвали. Понеже все 

пак темата е за разноските,  ако искате, да изчистим първо темата 

с разноските.  

ВАЛЯ ГИГОВА: Ние нямахме обсъждане след втория 

панел. 

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Да, да, аз казвам. 

Съгласна съм. Ние ще правим всички обсъждания, по всичките 

панели, въпросът обаче – колегите нека да кажат.  

КАЛИНА МИЛОСЛАВОВА (заместник-председател на 

НБПП):  

Ако ми позволите като представител на Националното бюро 

за правна помощ.  С оглед поставените въпроси, които са 

изключително важни, най-вече въпроси, свързани със 

злоупотребата с право, това е факт – проблем, съществуващ от 

много години във всички адвокатски колегии, създаващ 

изключително неудобства на всички адвокатски съвети, както и на 

съда. В работната група, която работи активно във връзка с 

изменението и допълнението на Закона за правната помощ, трябва 

да заявя, тук има представители от работната група –  Албена 
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Пискова, Атанас Стоянов, Десислава Миразчийска от САК. Ако 

пропусна някой, ще ме извините. Но на една работна среща в 

Севлиево преди около две седмици беше поставен отново този 

въпрос и апелирахме към всички колеги, ако имат конкретни 

предложения, да ги изпратят до Националното бюро за правна 

помощ. Този въпрос във връзка със злоупотребата с право се 

обсъжда на заседания, които бяха през изминалата седмица, 

включително и вчера, и се работи върху изчистването на самия 

текст, свързан със злоупотребата на право. Тъй като и към 

настоящия момент действащите разпоредби на Закона за правната 

помощ има възможност да не се допусне правна помощ в случаите, 

в които се касае за злоупотреба, но проблемът е в отказа на 

адвокатските съвети да определят особен представител в тези 

производства.  

И по-същественият проблем – това, което и адвокат Лулчева 

посочи преди малко, е, че масово в тези случаи, в които са 

определени множество особени представители на едно и също 

лице, впоследствие което се отказва от тях, се подават жалби до 

адвокатските съвети за това, че колегите не са си свършили 

работата, пускат се жалби и до Висшия адвокатски съвет, и до 

Националното бюро за правна помощ, и срещу някои от колегите 

в страната се водят и граждански дела с искове за обезщетение за 

присъждане и то на немалки суми.  

Така че този въпрос в момента е част от измененията и 

допълненията на Закона за правната помощ, по които работим. 

Самото това исках да кажа. 

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Благодарим за 

разясненията за правната помощ.  

Сега, колеги,  да се върнем на разноските. Колегата 

Райчинова. 
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ИЛОНКА РАЙЧИНОВА (председател на Висшия 

дисциплинарен съд):   

Здравейте, на всички колеги! Искам да повдигна въпроса за 

данъчното производство и проблемите, свързани с разноските в 

данъчното производство, защото считам, че и на тази конференция 

не беше обърнато достатъчно внимание на данъчното 

производство. По някаква стара традиция винаги се говори за 

административното производство и данъчното остава в неговата 

сянка. Считам обаче, че това е едно производство с изключителна 

особеност, едно производство с огромни интереси, на което обаче 

не му се отдава, бих казала, достатъчно достойно място в 

обсъжданите въпроси.  

Първото нещо, което искам да предложа, е когато се 

подготвят измененията в Наредбата за адвокатските 

възнаграждения, аз Ви моля, недопустимо е адвокатите сами към 

своя собствен труд да проявяват дискриминационно отношение, 

адвокатските възнаграждения за административните 

производства, в които са включени данъчните производства, са, 

бих казала, неуважително неотносими. 

Ще Ви дам пример, че основната съставка, твърдата 

съставка на адвокатското възнаграждение в данъчното 

производство стига до 50% по-ниско, а някъде до 70% по-ниско, и 

към това се добавя драстично два пъти, а някъде и 70%, и 80% 

разлика и в процента от материалния интерес, който се определя.  

Така се получават адвокатски възнаграждения за материя, 

която е интердисциплинарна, която е изключително тежка, 

драстично по-ниски на фона на гражданското производство. И 

това не е въпрос, който касае само адвокатското възнаграждение, 
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в смисъл колко пари ще получа аз като данъчен адвокат. Аз ще 

получа парите, които струва моят труд, но моят клиент няма да 

може да си ги възстанови и няма да може да бъде обезщетен. Тоест 

това са проблеми, които касаят данъчното производство, но касаят 

и производството по  ЗОДОВ.  

Вторият много сериозен проблем, по който трябва да 

помислим в данъчното производство, това са едни, бих казала, 

доста, няма да ги нарека дискриминационни, но свирепо 

несправедливи разпоредби, защото най-малкият проблем е, че в 

данъчното производство лицето, което е загубило делото, 

жалбоподателят, който е загубил делото, ще плати минимален 

адвокатски хонорар на ответника. Разбирайте на юрисконсулта на 

НАП.  

По-големият проблем е, че в същия чл. 161 се съдържа 

изключителното правило, че дори и да си спечелите делото, Вие 

можете да бъдете лишени от разноски, защото – казва законът – 

сте представили по делото доказателства, които е могло да 

представите в рамките на административното производство.  

Обаче, уважаеми колеги,  това  е пълен нонсенс, защото има 

изрично тълкувателно решение, което позволява и на горестоящия 

административен орган, пред който обжалвате, и съдът да изменя 

правното основание, на което се определя Вашето задължение.  

Е, как да се браните Вие, като не знаете кога кой как ще Ви 

го измени? Това – първо. И това е съчетано с факта, че служебното 

начало в административното, говоря за данъчно производство, е 

нещо, което никой и никъде не прилага. Единственото нещо, което 

прави съдът, е да каже – съдът указва на страните,  на 

жалбоподателя – да докаже това, което твърди той, и на ответника 

– да докаже това, което е написал в акта.  
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Е, това ли е служебното начало? Никой не разпределя 

спорно от безспорно. Никой никога не указва на нито една страна, 

че има факти и обстоятелства, които трябва да докаже, но все още 

не са доказани по делото. И това като го съчетаете с изменението 

на основанието, което може да се случи дори в касационната 

инстанция – е, Вие няма как да сте представили доказателствата, 

дори и да сте най-добросъвестната страна в административното 

производство.  

Третият проблем в данъчното производство – аз мога да Ви 

говоря цял ден, но това е третият и ще спра, за да не отнемам 

всичкото време – е, че в Наредбата за адвокатските 

възнаграждения изобщо не са предвидени възнаграждения за 

действията по защита на клиента пред административния орган. 

Следователно всичко, което правите за Вашия клиент като 

възражение срещу ревизионния доклад, който се явява 

предложение за определяне на Вашите задължения, остава без 

определено възнаграждение. Естествено в производството по 

обжалване на акта не може да Ви бъде присъдено. А ако водите 

дело по ЗОДОВ за отговорността за причинените вреди, Трето 

отделение на ВАС казва – извинявайте, възражението е срещу 

нещо, което не е акт, от което не се пораждат правните последици. 

Само че данъчните задължения не възникват по силата на 

ревизионния акт, а по силата на закона.  

Това са все парадокси, правни парадокси, които 

съществуват в ДОПК и които аз мисля, че ние като адвокати и като 

Висш адвокатски съвет сме призвани да вземем отношение, 

защото те защитават правата и на адвоката, защитават правата и 

на данъкоплатеца, бил той физическо лице или фирма.  
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Има и редица други проблеми, но няма да отнемам повече 

време, за да може и другите да вземат отношение. Благодаря Ви. 

(Ръкопляскания.)  

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Благодаря, колега 

Райчинова. 

Колегата Гигова, която нямаше доклад.  

ВАЛЯ ГИГОВА: Не, аз нямах доклад, ама не направихме 

дискусията по втория панел.  

Колеги,  на няколко неща искам само да Ви обърна 

внимание. 

Първо, по отношение на съдебните изпълнители и 

особеното представителство, едно от първите писма, което беше 

изготвено и изпратено от Висшия адвокатски съвет, беше до 

Камарата на частните съдебни изпълнители, защото те поискаха 

от нас ние да наложим на адвокатските съвети назначаване на 

особен представител когато се определя възнаграждение под 

минимума. Така че това писмо е изпратено до Камарата на 

частните съдебни изпълнители, мисля, че на повечето от Вас също, 

ако не ме лъже паметта. Но това, което ние можем да кажем по 

този въпрос, е следното.  

Ние няма как да назначаваме вместо Вас особени 

представители и за Вас единствената защита на интересите на 

адвокатите е просто да отказвате да ги назначавате. 

Това, което може да се направи според мен от нормативна 

гледна точка, е следното. В Наредба №1 пише, че адвокатското 

възнаграждение се внася авансово. Това важи обаче, за съжаление, 

така е уредено по отношение на договора за правна помощ и е 

дадена възможност за отсрочване и разсрочване. Просто трябва да 

се направи изменение, най-добре на законодателно ниво, но на 

тази фаза това, което зависи от Висшия адвокатски съвет, че при 
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особеното представителство също се внася авансово и да се въведе 

правилото, макар и на подзаконово ниво, че Адвокатският съвет 

не определя особен представител, ако не бъде внесено. Това ми се 

струва един възможен правен изход.  

По отношение на останалите въпроси, които бяха поставени 

сега и в предишния форум най-вече.  

Според мен има два възможни подхода – ние да пристъпим 

към изменение на Наредбата, като я допълним с отделни хипотези 

и увеличим размера на възнагражденията. Другият възможен 

подход, който коментирах тук с няколко колеги, е – Вие знаете, че 

старото правило, че не може да бъде намалявано адвокатското 

възнаграждение под трикратния размер, много хубаво си работеше 

години наред. Защото по този начин ние постигахме две неща. Хем 

не бяха прекалено високи възнагражденията по Наредба №1, хем 

обаче при възражение за прекомерност не можеше да се намалява 

под трикратния размер. 

На мен ми се струва, че ако не отидем във варианта за 

изменение на Наредба №1, битката трябва да бъде това правило да 

бъде заложено в чл. 78 от ГПК, естествено и в другите закони, че 

възнаграждението не може да бъде намалявано под трикратния 

размер. Така можем да избегнем увеличаване на размерите по 

Наредба №1. 

Другото, което ми се струва абсолютно задължително, е ние 

да престанем да правим разграничение между делата с материален 

интерес по граждански административни дела. Няма никаква 

разлика дали се явяваш пред административен или граждански 

съд, ако делото ти е с материален интерес.  

И следващият въпрос, който е много важен за нас, е какво 

представлява материалният интерес и дали това понятие е 

идентично на цената на иска така, както той е определен в ГПК? 
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Защото на мен поне ми се струва, че материалният интерес на 

клиента не е идентичен на цената на иска. И като си представите, 

че за съжаление при цената на иска не се изхожда от пазарната 

стойност на имущественото право, а от неговата данъчна оценка, 

при едно просто възражение за прекомерност се оказва, че 

защитата по вещните искове и исковете за недействителност става 

смехотворно малка. А смехотворно малкото присъждане води до 

невъзможност да обезпечи адвоката клиентът му да получи сумите 

обратно. 

И последното, на което се спирам. На мен ми се струва, че 

е дошло крайно време ние да имаме някакви обезпечения на 

вземанията си. Защото вземанията за разноски, дори в 

производство по несъстоятелност, се ползват с първа по ред обща 

привилегия от цялото имущество на длъжника. 

В стария Закон за имуществата, собствеността и 

сервитутите адвокатът е имал право на законен залог или законна 

ипотека върху имущественото право, което е защитавал и това не 

е в отклонение от забраната de cvota litis, защото адвокатът не 

договарял хонорара върху предмета на делото, а предметът на 

делото служи само за обезпечаване на неговите вземания. Защото 

ние се оказваме в ситуация, ако не е внесено възнаграждението 

предварително, при един клиент, който има един-единствен 

недвижим имот или една-единствена движима вещ, 

несеквестируема, не се сещам сега като пример точно от ГПК, но 

да речем, компютър, който е несеквестируема вещ, да речем, за 

адвоката или другата страна, и какво се оказва – че адвокатът няма 

никаква обезпеченост на собственото си вземане. Това, съчетано 

със забраната de cvota litis, на практика ни лишава от възможност 

да правим това, което правят всички нормални адвокати в света – 
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да авансират воденето на производство. И това трябва според мен 

да бъде отстранено.  

В рамките на Висшия адвокатски съвет ние сме подготвили 

една програма за последваща оценка за въздействие и на база на 

всичко, което днес казахте, ще обобщим въпроси заедно с всички 

колеги от Висшия адвокатски съвет, които да бъдат изпратени и 

на всички адвокати. Защото ние трябва да знаем какво правим в 

рамките на тази оценка.  

Благодаря. (Ръкопляскания.)  

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Да благодарим на 

колегата Гигова.  

За изказване колегата Пискова. 

АЛБЕНА ПИСКОВА (Адвокатската колегия – Пловдив, 

член на ВАдвС):  

Колеги, колегата Красимира Иванова  само маркира, но така 

или иначе не беше включено като тема в нашата дискусия и ние 

допълнително ще го обсъдим във Висшия адвокатски съвет. 

Когато разсъждаваме да направим предложение de lege ferenda за 

някакви изменения в законодателството, имам предвид и ГПК, да 

бъдат разрешени по някакъв начин проблемите, които има в 

самото изпълнително производство с възраженията и 

намаляването на адвокатското възнаграждение. Защото е много 

ранен етапът, в който съдия-изпълнител може да го намали, 

респективно при жалба съдът да определя фактическата и правна 

сложност преди изобщо да е започнало изпълнителното 

производство. И въпросът за лихвите, който постави колегата 

Коева, защото специално в изпълнителното производство може да 

се твърди, че моментът на деликта е ясен и там да се иска 

изменение на ГПК да има законна лихва върху тези разноски.  
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МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Не, тук има произнасяне 

по ЗОДОВ, примерно по ЗОДОВ има произнасяне на Върховния 

съд, че лихвата се дължи не от момента на деликта, когато е 

неоснователното предявяване на обвинение, по което човек е 

оправдан, а от влизане в сила на акта, с който се признава, че той 

е невиновен, да кажем, което е абсолютно обръщане. Защото така 

приема ВКС. Защото иначе ще се разори съдебната система – това 

им е основният аргумент.  

ВЕСЕЛКА КОЕВА: Може да имаш лихва, по граждански 

дела… 

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Не, тук говорим за 

неимуществените вреди, при тях винаги има лихва. За разноските 

никога няма лихва. Говорим за принципа, който се приема при 

лихвата при деликт, това исках да кажа само. 

Колеги,  други изказвания? Жана Кисьова. 

ЖАНА КИСЬОВА (Софийска адвокатска колегия):   

Колеги, аз имах питане във връзка с тези въпроси, които 

повдигнахте за особените представители и за правната помощ. 

Понеже се очаква сега, след последните изменения, които видяхме 

в Закона за правната помощ адвокатските съвети да правят 

контрол върху качеството на работата на колегите, които 

извършват правна помощ.  

Всички знаете, проверката на един отчет хич не е лесна, тя 

е трудоемка и, честно казано, много често ни се случва от отчета 

ние да не можем да дадем заключение за качеството на правната 

помощ, а и то е доста субективно преценимо. Тоест ако трябва да 

дадем оценка за качеството, означава да се ходи да се провери 

самото дело, за да се види каква е исковата молба, респективно 

колегата повдигнал ли е всички възражения.  
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Аз лично намирам такава преценка, да не кажа абсурдна, но 

доста трудна. Но във връзка с това, ако ще се настоява на тази 

проверка, моят въпрос е към г-н зам.-министъра – има ли някакво 

обсъждане за промяна в чл. 28, ал. 2 от Наредбата за заплащане на 

правната помощ, конкретно отчисленията, които се заплащат на 

адвокатските съвети за тази дейност, която се извършва? 

СТЕФАН МАРЧЕВ (председател на САК):  

Само да поясня може би въпроса на колегата Кисьова, че 

всъщност към момента адвокатските съвети за дейността по 

администриране на правна помощ получават отчисления от 

Националното бюро за правна помощ  10 на 100 от изплатените 

суми. Но тази сума се оказва твърде малка за дейността, която 

вършат адвокатските съвети и въпросът е, че трябва да бъде 

увеличена поне на 20% или 30% и това е предложено официално 

от Софийския адвокатски съвет. 

КАЛИНА МИЛОСЛАВОВА (заместник-председател на 

НБПП): 

Колеги, съвсем накратко, просто с едно изречение, за да не 

отегчавам всички. За това стана въпрос вчера и на работната 

среща, която имахме. В момента част от измененията и 

допълненията на Закона за правната помощ са свързани и с 

увеличаване на размера на този процент. Предложението на САК 

действително беше в размер на 20%, има различни становища в 

работната група, не е взето окончателно решение по този въпрос, 

но ще има промяна в тези 10% вероятно.  

Благодаря. 

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Благодаря.  

Колеги,  след като приключихме, давам думата на 

председателя на Висшия адвокатски съвет да закрие 

конференцията. 
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Имате изказване ли, колега? Добре, заповядайте. 

Извинявам се много. Председателят на Габрово Евгени 

Попов представя становище във връзка с третия панел, а именно с 

проблемите на адвокатските съвети, то ще бъде качено заедно с 

другите материали от конференцията и ще бъде общодостъпно.  

Заповядайте, колега. 

ЕЛЕНА РАДЕВА (председател на Адвокатската колегия 

– Смолян):  

Колеги,  ще ми позволите преди закриването на 

конференцията да Ви запозная с решенията, до които стигнаха 

вчера председателите на адвокатски съвети и които сме оформили 

в декларация, която ще бъде връчена на Висшия адвокатски съвет.  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

на Консултативния председателски съвет 

На така проведения Консултативен председателски съвет в 

рамките на Пролетната Национална конференция присъстваха 

представители на 23 адвокатски колегии, като с единодушие на 

присъстващите бяха взети следните   решения: 

На първо място, конструиран е съвет на председателите 

като неформална автономна организация на всички 

председатели на адвокатските колегии в страната, който да 

взема решения по важни въпроси на адвокатурата на 

принципа един председател на адвокатската колегия – един 

глас.  

По този последен въпрос колегата Марчев единствено има 

особено мнение, което може би ще изрази или по-скоро ще опише 

в декларацията. 

Второ. Съветът на председателите не приема 

гласуваните от Висшия адвокатски съвет начини и правила на 
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конституиране на Консултативния председателски съвет като 

помощен орган на Висшия адвокатски съвет. 

И третата точка. Съветът на председателите настоява 

Висшият адвокатски съвет да изпълни незабавно решението на 

общото събрание на адвокатите от страната от 26.02.2022 г. 

като приеме решение, с което да се увеличат сумите на 

делегираните месечни вноски от бюджета на Висшия 

адвокатски съвет за адвокатските колегии от 10% на 20%, като 

е изложена кратка обосновка за това ни искане, което няма да 

отегчавам настоящата аудитория да изчитам. 

Към декларацията са се присъединили и колегите на още две 

адвокатските колегии, които не успяха да присъстват – АК – 

Търговище и АК – Шумен.  

Благодаря Ви, колеги. 

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Благодаря Ви.  

Давам думата на съдия Николова, има въпрос във връзка с 

темата на конференцията. Заповядайте.  

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА (съдия в Районен съд – 

Благоевград):  

Здравейте, колеги! Благодаря за поканата, беше ми 

изключително интересно да чуя какво вълнува адвокатите по тази 

тема. И за да има малко повече смисъл и нашата работа, бих искала 

да използвам форума, за да Ви задам следния въпрос. 

Считате ли, че има и ако считате, че има, кои са обективните 

критерии, които наистина могат да мотивират намаляване на 

адвокатското възнаграждение? Защото аз чух тук днес за 

разумност. Точно така. Критериите, които ние се опитваме да 

спазваме, когато се стига до намаляване – аз, честно казано, много 

рядко намалявам, са обем свършена работа, участие в заседания и 

сложност на делото.  



112 
 

Има ли нещо друго, което Вие считате, че може да обоснове 

такова намаляване? Просто би ми било интересно да чуя Вашето 

становище. 

Благодаря. 

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Ако някой се чувства в 

състояние точно да отговори, въпросът е доста казуистичен. Не 

считам, че ние в момента бихме могли да зададем някакви 

критерии. Разбира се, че сложността на делото, броят на 

явяванията, но не можем да отговорим просто ей така за всеки 

случай. 

ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Николова, вижте, нашето мнение 

е, първо, че има един минимум, под който не може да се намалява. 

Така че всяка практика на съдилищата, които си позволяват под 

минимума да намалят, нарушават минималния стандарт, който 

всъщност е приет.  

Според мен трябва много сериозно да се помисли и в едната, 

и в другата посока, защото зависи какво намаляване се иска. Сега, 

ако е 10-кратният размер на възнаграждението, говоря между 

адвоката и клиента, намаляване ще бъде и на 9-кратния, ако го 

направиш. Въпросът е, че няма как законът да облече в общи 

правила критериите нито за увеличаване, нито за намаляване. И 

според мен преценката винаги трябва да е конкретна и затова 

трябва да има минимум.  

Нашето предложение, не знам дали го чухте, ние си го 

имаме в Наредбата, преди беше трикратният размер на 

минималното адвокатско възнаграждение, което считано в 

рамките на тази икономическа ситуация, в която се намираме, е 

изключително разумно и предполагам, че повечето колеги ще ме 

подкрепят. Защото всякакво използване на брой заседания и как 

ще оцените качеството на адвокатската защита? Ами той един 
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адвокат може да напише 2 страници и да реши целия спор, и друг 

да напише 100 страници и да не може. И е така. 

Така че според мен разумът на закона е да не се намалява 

под трикратния размер, за да не изпадате в абсурдността на 

ситуацията да правите тази преценка. И това е едно просто 

разрешение за всички. 

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Колеги, за въпроса с 

намаляването ще кажа само две изречения. Не се допуска 

намаляване на възнагражденията по наказателни дела. И както 

каза колегата Василева, тук се използва един заобиколен начин, те 

ги намаляват като имуществени вреди, когато се претендира по 

ЗОДОВ. Но тук отново се поставя въпрос след като не се допуска 

намаляване по наказателни дела, на какво основание симетрично 

се допуска намаляването в граждански? 

Ако има значение, моето мнение е, че това намаляване би 

следвало да се допуска само когато драстично очевидно хонорарът 

не съответства и това трябва да е някаква наистина много 

драстична, много ясно видимо договорена сума със злоупотреба и 

с цел да се увреди другата страна. Така че всяка друга преценка за 

това колко е работил адвокатът и колко не е работил е много 

рискова според мен.  

Ако няма други изказвания… 

КРАСИМИРА ИВАНОВА: Може ли? 

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Да, колега Иванова. 

КРАСИМИРА ИВАНОВА (Адвокатска колегия – София, 

член на Висшия адвокатски съвет):  

Аз бих отговорила на въпроса Ви с това. Изкушавам се от 

идеята, която на няколко пъти срещнах в няколко определения на 

Върховния съд, че възражението за прекомерност не може да бъде 

бланкетно. И всъщност когато страната, която прави 
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възражението,  бъде задължена от съда да конкретизира защо 

точно тя смята, че този размер е неадекватен на оказаната помощ 

и на нейното качество, това може би в голяма степен ще 

дисциплинира процеса и ще облекчи съда с въвеждането на 

твърдения.  

Това е само, колеги. (Ръкопляскания.)  

СТЕФАН МАРЧЕВ (председател на САК): Колеги, 

понеже приключваме с официалната част, но беше изчетена една 

декларация, вчера обсъждана, само да отбележа, че вчера се 

проведе едно обсъждане, на което се стигна до идеята, че всички 

председатели на колегии ще обсъждат важни за адвокатурата 

въпроси неформално и ще оформят решения и който е съгласен, 

ще ги подписва. Беше обсъден преди това въпросът кой как ще 

гласува, излагаха се аргументи за това какво е казал Томас 

Джеферсън и че има и принцип „един адвокат – един глас“, но има  

принцип съответно отчитащ и броя на населението при 

корпоративните организации и общности. 

Така че, за да затворя темата, искам да кажа, се Софийската 

адвокатска колегия стои изцяло зад другите две точки от 

декларацията, но първата точка с тази добавка просто няма как да 

бъде подписана, защото това игнорира тежестта на 6000 адвокати 

от САК. 

Благодаря. (Ръкопляскания.)  

МОДЕРАТОР ИНА ЛУЛЧЕВА: Колегата Дерменджиев 

има думата. 

ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ (председател на Висшия 

адвокатски съвет):  

Уважаеми колеги,  надявам се, че взимайки думата, 

всъщност ще доведа дискусията докрай и ще отидем на 

дългоочакваният обяд. Затова всички искаха да получи 
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председателят на Висшия адвокатски съвет думата, за да обявя 

края на тази конференция, която намирам за изключително 

успешна. Смятам, всички лектори бяха доста конструктивни, 

проведе се интересна дискусия, полезна за всички, предполагам, 

не само за адвокатите. Между другото полезна и за магистратите, 

които изказаха в част от кафе-паузите задоволство, че именно тази 

конференция е проведена и някои неща са казани, които са 

интересни и за тях. 

Аз също бих могъл да коментирам много по темите, но ще 

се въздържа. Само ще Ви кажа по отношение на материалите, 

защото имаше такива въпроси зададени – не сме събирали 

предварително от лекторите, изключвам последния панел, защото 

той беше доста професионален, специално техните презентации 

предварително, някои от тях обаче са направили. Ние ще ги качим 

на сайта на Висшия адвокатски съвет. Тези обаче от лекторите, 

които не са си приготвили презентации, защото на мен специално 

много добро впечатление ми направи – всички говорят, никой не 

чете, което между другото е рядко за конференция от подобен 

ранг. А да говориш пред специализирана аудитория като нашата, 

където всеки може и да знае повече от теб, е доста 

предизвикателно и това не е за всеки. Така че това го оценявам и 

благодаря първо на лекторите, които бяха във всички панели, нека 

да им ръкопляскаме още веднъж. (Ръкопляскания.) 

 И след това тези от тях, които няма  да дадат нещо 

предварително написано, предлагам когато излезе протоколът, 

защото той е пълен стенографски, аз ще го изпратя на тези от тях, 

които заявят желание, за да си направят корекции по това, което 

са казали все пак, за да го изгладят, понеже ще се чете от много 

хора, и така ще го разпространим между колегите, защото 

действително интересът е голям. 
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Още веднъж се извинявам, че не можахме да направим 

стрийминг в днешната конференция, тъй като има коментари в 

момента във фейсбук доста по това, но не е наша вината. Вината 

е, че интернетът е толкова слаб, че не можем да гарантираме 

сигурност на стрийминга. Поради тази причина каквото може, ще 

направим, за да бъде всичко ясно.  

Колеги,  благодаря Ви много за участието. Закривам 

настоящата конференция и до следващата есенна! 

(Ръкопляскания.)  

 

(14,04 часа) 

 

     МОДЕРАТОРИ:  

     Д-р Ивайло Дерменджиев, 

     Председател на ВАдвС……….. 

 

     Валя Гигова, 

     Зам.-председател на ВАдвС…… 

 

     Ина Лулчева,  

     Зам.-председател на ВАдвС…… 

 

 

Изготвил протокола: 

  (Е. Бончевска) 

 

 

 

 

 


