
С П Р А В К А   

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

за отразяване на становища – приети и неприети, получени при обществената консултация по проект на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 
9.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 8.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.; изм. бр. 10 от 5.02.2016 г. с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС по 
адм. д. № 10395 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2016 г.; изм., бр. 41 от 23.05.2017 г. с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 
3002/2015 г. и Решение № 5485 от 2.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 1403/2017 г.; изм., бр. 7 от 22.01.2019 г.; изм., бр. 45 от 15.05.2020 г. с Решение № 
13062 от 3.10.2019 г. на ВАС по адм. д. № 3586 / 2016 г. и Решение № 5419 от 8.05.2020 г. на ВАС по адм. д. № 14384 / 2019 г.) 

Наредба № 1 от 9.07.2004. г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения сe издава от Висшия адвокатски съвет 

 

№ Подател Предложение/Становище 

Приема 
/не приема 
предложен

ието 

Мотиви на вносителя 

 
Мотиви за неприемане 

на предложението 

1  
Радостин 
Петров 

Предлага се в чл. 8, ал. 2, т. 5 (изм. и 
доп. – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за дела по 
глава единадесета от Закона за 
обществените поръчки – 700 лв. в 
производства по обжалване на 
крайния акт по чл. 108, т. 1- 3 ЗОП 
възнаграждението се определя 
съобразно чл. 8, ал. 1 върху  интереса 
придобива следната нова редакция: 
„В производства по обжалване на 
решението за откриване на 
процедура, решение за избор на 
изпълнител или за прекратяване на 
процедурата на Възложител по ЗОП 
възнаграждението се определя 
съобразно чл. 8, ал. 1 върху 
прогнозната стойност. В останалите 
случаи на обжалване на решения на 
Възложителя – 1000 лв.“ 

Приема се Сочената Глава единадесета от ЗОП е в 
отменения от 16.02.2016 г. ЗОП. Към 
настоящия момент няма открити 
процедури, по които да може да се определи 
хонорар въз основа на текста на чл. 8. 
Разпоредбата е куха и следва да се отмени. 
Думата „интереса“ е повод за разнопосочна 
практика на ВАС, а КЗК във всички случаи 
приема, че решенията за откриване на 
процедура и за избор на изпълнител нямат 
материален интерес. Делата по ЗОП са 
трудни, свързани със събиране и 
анализиране на голям брой писмени 
доказателства в много кратки срокове и при 
специални правила на КЗК, което прави 
тези дела особено трудни. Неяснотата в 
наредбата води до тълкуване, което в 
повечето случаи води до присъждане на 
разноски от 500 лв., като за 
административно дело без материален 
интерес. Това води като следствие до това, 
че клиентът при спечелване на делото не 
може да си възстанови направените 
разноски в пълен размер. Това ведно с 
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факта, че разноските присъдени пред КЗК 
имат характера на частни вземания и се 
събират в отделно гражданско 
производство, води до отказ участниците в 
обществени поръчки по ЗОП да водят дела 
по ЗОП поради прекалено скъпото 
производство и невъзможност да си 
възстановят разноските в разумни срокове и 
размер. 

2. 
Радостин 
Петров 

В чл. 9, ал. 1 да отпадне текстът „по 
чл. 284, ал. 2 ГПК“, а в ал. 2 и ал. 3 да 
отпадне текстът „по чл. 280, ал. 1 
ГПК“ 

Не се 
приема 

 
 
Така разписан текстът е неясен и поражда 
тълкувания в посока на това, че не се отнася 
за касационни жалби по АПК, а само до 
такива по ГПК. Това води до неприсъждане 
на разноски за изготвяне или 
приподписване на касационни жалби по 
АПК. Подобно е и положението по ал. 7. 
При състави, които са буквоядци се случва 
да не се присъдят разноски за касационни 
жалби по финансови корекции, тъй като е 
записано „жалби“, а не „касационни 
жалби“. 

Текстът конкретно се 
отнася за ГПК. 

3. 
Радостин 
Петров 

В чл. 9, ал. 7 текстът „за изготвяне на 
възражение пред контролиращ орган 
или жалба до съд по финансови 
корекции по проекти, свързани с 
разходване на европейски средства 
или оперативни програми без 
процесуално представителство, 
възнаграждението е в размер 3/4 от 
възнаграждението, определено по 
реда на чл. 8, но не по-малко от 300 
лв.“ да придобие следната нова 
редакция: „за изготвяне на 
възражение пред контролиращ орган, 
жалба или касационна жалба до съд 
по финансови корекции по проекти, 
свързани с разходване на европейски 
средства или оперативни програми 
без процесуално представителство, 
възнаграждението е в размер 3/4 от 
възнаграждението, определено по 
реда на чл. 8, но не по-малко от 300 
лв.“ 

Не се 
приема. 

„Жалба“ е по-общо 
понятие и обхавща всички 
видове жалби, независомо 
от ранга и вида на съда. 
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4. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
ВИДИН 

АС при АК – ВИДИН подкрепя така 
предложения проект 

За сведение   

5. 
Адв. Пламен 

Кирилов 

 
 
От Наредбата да отпаднат изцяло 
всички минимални възнаграждения 
за дейности и услуги, които могат да 
бъдат извършвани и от лица, които не 
са адвокати 

Не се 
приема. 

 
Самозадължаването на адвокатите чрез 
приемането на минимални възнаграждения 
за такива дейности ги прави неконкурентни 
на пазара, тъй като ако адвокатите спазват 
предвидените минимуми в Наредбата, 
потребителите на такива услуги ще 
предпочетат да ги използват при други 
лица, които ги предлагат на същия пазар, 
тъй като предлаганите от тях цени са по-
ниски от минимумите в Наредбата, а в 
някои случаи разликите са „в пъти“. Дават 
се примери (регистрация на търговски, 
ЮЛНЦ, изготвяне на нотариални актове и 
други договори, предоставяне на правни 
консултации – данъчни, миграционни, 
социални, пенсионни и др.) 
Излага се и аргумент, че спазването на 
минимумите практически няма как да бъде 
контролирано.  

Минималните  размери на 
адвокатските 
възнаграждения за тези 
услуги са определени още 
през 2004 г., придобили са 
гражданственост, добре 
приети са от повечето 
адвокати и гарантират 
качеството на услугата и 
достойнството на адвоката. 
Не е обосновано, когато 
няма   възражения извън 
общността на адвокатите, 
да се отказваме от 
достижения, постигнати от 
предходни състави на 
ВАдвС. Тези дейности са и 
от комепетентността на 
адвокатите и следва да 
бъдат регламентирани в 
Нардеба № 1. 

6. 
Адв. Пламен 

Кирилов 

Определените минимални 
възнаграждения да не са фиксирани 
суми или процент от фиксирана 
основа, а да са суми, които 
периодично се променят автоматично 
чрез обвързването им със стойности 
на възнаграждения за работа в други 
обществени сфери и професии, които 
се определят по обществено 
обективни критерии. 

Не се 
приема 

Такива стойности могат да бъдат например 
месечни размери на възнагражденията на 
съдиите, минималната работна заплата за 
страната, месечно възнаграждение на 
депутатите и др. под. Такива 
възнаграждения се определят на база 
реалистични показатели и се актуализират 
периодично, като стойностните са 
обществено известни. Ако минималните 
адвокатски възнаграждения се обвържат 

Цялостната концепция на 
Наредба № 1 е друга. 
Определянето на 
минималните 
възнажраждения по 
предложения начин е 
въпрос на концнцептуално  
нова Наредба, която ще се 
базира на нов Закон за 
адвокатурата.  
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със стойности, които обществото определя 
за възнаграждения на други професии, 
Наредбата няма да търпи основателни 
критики. Дава се допълнителен аргумент, 
че по този начин няма да се налага често 
актуализиране на Наредба № 1. В нея биха 
останали само процентни ставки, които се 
прилагат към база, променяща се извън 
адвокатурата, но прилагане чрез тях. 

7. 
Адв. Пламен 

Кирилов 

Отпадане на чл. 2, ал. 6, предвиждащ 
авансово плащане на адвокатските 
възнаграждения. 

Не се 
приема 

Такава уредба поставя адвокатите в 
неблагоприятно положение пред 
потребителите, изпълнявайки това условие, 
те са принудени да заплащат пълната 
стойност на услуга, която ще се 
осъществява продължителен период от 
време, при това – с твърде несигурен за 
клиента резултат. Няма на пазара други 
услуги, които да предполагат пълно 
авансово плащане. Обратно, пазарът е 
наложил, и потребителите очакват, ако ще 
ползват услуга, да платят авансово само 
част от нея, която съществената част от 
възнаграждението се дължи при 
приключването на услугата. 

След сключване на 
договора между адвокат и 
клиент, адвокатът поема и 
извършва възложената му 
работа, поради което от 
момента на подписване на 
договора му се дължи 
взнаграждението. 
Правилно и необходимо е 
адвокатското 
възнагрждение да се 
заплаща авансово преди 
започване на работа или 
разсрочено по време на 
извършване на работата, 
но не и след приключване 
на същата от страна на 
адвоката.Този принцип 
намира опора и в 
разпоредбата на чл. 69 ал.1 
от Закона за задълженията 
и договорите. Авансовото 
плащане гарантира и 
присъждане на разноските 
по делата, тъй като се 
присъждат само платени 
възнаграждения. 
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8. 
Адв. Валентин 

Бенатов 

Промяна в чл. 7, ал. 1, т. 1, в който е 
предвидено да отпадне изразът „за 
трудови дела – 150 лв.“ да се 
преосмисли и да се постави като 
изречение второ „За други 
неоценяеми искове по трудови дела - 
…. лв.“ 

Не се 
приема 

При така направеното първоначално 
предложение в този текст на наредбата 
остава предвидено възнаграждение само за 
два неоценяеми иска по трудови дела – за 
отмяна на уволнение и за възстановяване на 
работа. Всички останали неоценяеми 
искове по КТ остават без предвидена норма 
на минимално възнаграждение. Става дума 
за следните неоценяеми искове 
(неизчерпателно) – за обявяване на трудов 
договор за недействителен, за установяване 
на трудов стаж, за отмяна на 
дисциплинарно наказание „забележка“, за 
отмяна на дисциплинарното наказание 
„предупреждение за уволнение“, за 
изменение на мястото и характера на 
работа, за поправка на основанието за 
уволнение. Предложението е да се обобщи 
една формулировка за определяне на 
минимално възнаграждение по водене на 
такъв тип дела, която може да се остави 
като следващо изречение в същата точка на 
чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата. Самият размер 
следа да се предложи от комисията, която е 
направила совите икономически преценки. 

Неоценяемите искове по 
КТ се заплащат по общите 
правила за заплащане на 
дела с неоценяем иск - чл. 
7, ал. 1, т. 4. Предложеното 
възнаграждение по тази 
точка е обосновано с оглед 
фактиеческата и правна 
сложност на трудовите 
дела и тяхната специфика. 

9. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
ШУМЕН 

АС при АК – Шумен подкрепя така 
предложения проект с решение от 
свое заседание, проведено на 
23.06.2020 г., взето единодушно и 
обективирано в Протокол № 
8/23.06.2020 г. 

За сведение   

10. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 

ТЪРГОВИЩЕ 

АС при АК – Търговище подкрепя 
така предложения проект с решение 
от свое заседание, проведено на 
23.06.2020 г., взето единодушно и 

За сведение   
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обективирано в Протокол № 
7/23.06.2020 г. 

11. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 

МОНТАНА 

АС при АК – Монтана подкрепя така 
предложения проект за промени в 
Наредба № 1 за минималните размери 
на адвокатските възнаграждения. 

За сведение   

12. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
ВРАЦА 

АС при АК – Враца подкрепя така 
предложения проект за промени в 
Наредба № 1 за минималните размери 
на адвокатските възнаграждения 

 

За сведение   

13. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
ЯМБОЛ 

АС при АК – Ямбол подкрепя така 
предложения проект за промени в 
Наредба № 1 за минималните размери 
на адвокатските възнаграждения на 
свое заседание от 16.06.2020 г. 
 

За сведение   

14. 
Адв. Николай 

Николов 

Изразява принципно съгласие с 
направените предложения в цялост 

За сведение Изразява несъгласие с изразени в 
публичното пространство мнения на колеги 
адвокати, като например отпадане на 
цялостно или частично авансово изплащане 
на възнаграждения по Наредбата. Излага 
аргументи за това несъгласие, свързани с 
пълно съответствие със закона, което не 
поставя адвоката в по-неблагоприятно 
положение, спрямо други субекти, 
предлагащи услуги. Позовава се на Закона 
за адвокатурата и Закона за задълженията и 
договорите, които определят падеж за 
плащане на адвокатската услуга, като с 
оглед на това се прилага общото правило на 
чл. 69, ал. 1 ЗЗД, а именно- задължението за 
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хонорара е изискуемо веднага. Ако 
адвокатът реши може да го разсрочи.  
 

15. 
Адв. Николай 

Николов 

С оглед икономическия дисбаланс 
между регионите в България се 
предлага да се помисли за 
дисференциация на минимумите по 
региони, като Наредбата предвиди 
гъвкав подход, като определи 
минималните размери в определени 
граници, като позволи на 
Адвокатските съвети или ВАдвС при 
съобразяване с икономическите 
реалности във всеки регион да 
определя конкретни действащи 
минимуми за всяка Адвокатска 
колегия. 

Не се 
приема 

 Българската адвокатура е 
единна и неделима. 
Адвокатите имат право да 
практикуват на 
територията на цялата 
страна, независимо от това 
в коя колегия са вписани. 
Това предполага еднакви 
минимални размери на 
адовакатските 
възнаграждения за цялата 
страна. Липсват конкретни 
мотиви на вносителя по 
това предложение. 

16. 
Адв. Николай 

Николов 

Предложение за създаване на 
изрични препращащи норми към 
ГПК, с които да се напомни и 
подчертае равното третиране на 
възнагражденията за труд на 
адвоката, сравнимо с третирането на 
възнагражденията и обезщетенията за 
труд на другите лица. 

Не се 
приема 

 Липсват мотиви на 
вносителя. Равното 
третиране на 
възнагражеднията на 
адвоката с това на други 
лица е гарантирано от 
българското 
законоадтелство. Не могат 
да бъдат приемани 
разпоредби „за напомняне“ 

17. 
Адв. Николай 

Николов 

В чл. 1 изрично да се запишат 
следните текстове като нови алинеи: 
„Когато дължимото адвокатско 
възнаграждение се определя по тази 
Наредба от Съд или друг орган, като 
се прави преценка на размера на 
възнаграждението с оглед 
„фактическата и правна сложност на 
делото“, то този критерий трябва да 

Не се 
приема 

Позовава се на чл. 47, ал. 6 ГПК, който дава 
право на Съда да определя минималното 
възнаграждение, което може да падне под 
минимума на Наредбата, което води до 
уронване престижа на Адвокатурата и 
принизяване на адвокатския труд. Приетият 
критерий „съобразно фактическата и 
правна сложност на делото“ липсва в чл. 36, 
ал. 1 ЗА, което рефлектира върху адвоката и 

Това налага промени в 
процесуалните закони, а не 
допълнения в Наредба № 1. 
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се прилага напред с принципа за 
справедлив и обоснован размер на 
възнаграждението, съгласно чл. 36, 
ал. 2 от Закона за адвокатурата, при 
достойно отношение към труда на 
адвоката“ 
„Фактическата и правна сложност се 
преценява с оглед конкретната 
установена по делото обстановка, 
приложимото право и степента на 
уеднаквеност на съдебната практика. 
Фактическата и правна сложност на 
делото е налице всякога, когато 
съществува поне един от следните 
критерии: 
а) делото е с цена на иска над 25 000 
лева, независимо от последващо 
намаляване на иска под тази сума, с 
изключение на случаите, когато по 
делото не се спори за други факти, 
освен за наличието на изтекла 
погасителна давност‘ 
б) налице е спор за собственост или за 
ограничени вещни права върху имот; 
спор за собственост върху дялове или 
акции от търговско дружество; спор 
за права върху търговско 
предприятие или иск за съдебна 
делба“ 
в) искът касае съществуването на 
ипотека или особен залог; 
г) налице е търговски спор по чл. 365 
ГПК, с изключение на случаите по чл. 
365, т. 3 ГПК, както и когато по 
делото не се спори за други факти, 

клиента и създава предпоставки за 
злоупотреба и напрежение между адвокат, 
клиент и Съд. 
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освен за наличието на изтекла 
погасителна давност; 
д) за разрешаване на спора е 
необходимо изслушването на поне 
две различни съдебни експертизи; 
е) в рамките на процеса има две или 
повече обективно съединени иска; 
ж) в рамките на процеса се провежда 
инцидентен контрол за 
законосъобразност, инцидентен 
установителен иск, насрещен иск или 
проверка на истинност на два или 
повече документа; 
з) в рамките на процеса е налице 
субективно съединяване на исковете 
от и/или спрямо две или повече лица, 
с изключение на случаите, в които се 
касае за задължително другарство 
или се извършва допуснато от Съда 
конституиране на лица, поради 
правоприемство в рамките на 
процеса; 
и) при наличие на други 
обстоятелства, които водят до 
необходимост от прилагане на знания 
в специфични области на българското 
право, правото на чужда държава или 
се касае до пряко приложение на 
наднационалното право.“ 

18. 
Адв. Николай 

Николов 

В чл. 2 се създава нова ал. 6 със 
следното съдържание: 
„(6) Заплащането на 
възнаграждението е авансово и 
платимо към датата на сключване на 
договора за правна помощ. То може 
да бъде разсрочено на няколко 

Не се 
приема 

 Липсват мотиви на 
вносителя. Предложението 
касае промени на ниво 
закон. 



Страница 10 от 75 

№ Подател Предложение/Становище 

Приема 
/не приема 
предложен

ието 

Мотиви на вносителя 

 
Мотиви за неприемане 

на предложението 

вноски. Когато се осъществява 
процесуално представителство по 
назначаване от Съд или друг орган 
(особено представителство), на 
основание чл. 69, ал. 1 от Закона за 
задълженията и договорите, Съдът 
изплаща авансово на особения 
представител, при първото връчване 
на книжа, сумата от внесения депозит 
или от бюджета, равняваща се на 
нормативно признатия разход, върху 
първоначално определеното 
възнаграждение, а за изплащането на 
остатъка от възнаграждението се 
прилага съответно чл. 3 от Наредбата 
за заплащането на правната помощ“. 

19. 
Адв. Николай 

Николов 

В чл. 2 от Наредбата се създава ал. 7, 
със следното съдържание:  
„При присъждане в полза на адвоката 
на възнаграждение или обезщетение 
за неговия труд, в това число – в 
случаите на чл. 38, ал. 2 от Закона за 
адвокатурата, се прилага чл. 242, ал. 1 
от Гражданскопроцесуалния кодекс.“ 

Не се 
приема 

 Липсват мотиви на 
вносителя. Цитираните 
текстове не касаят 
адвокатските 
възнаграждения. 

20. 
Адв. Николай 

Николов 

В чл. 7, ал. 1, т. 7 от Наредбата да бъде 
прецизирана по следния начин: 

„В производства по частни жалби в 
рамките на исковия процес – 1/3 от 
минмалния размер за една инстанция 
според предмета на делото и интереса 
на страната, но не по-малко от 
предвиденото в чл. 11200 лева.“ 

Не се 
приема 

 Липсват мотиви на 
вносителя. Разпоредбата е 
достатъчно ясна. 

21. 
Адв. Николай 

Николов 
В чл. 11 от Наредбата, освен 
предложената промяна на числата, 

Не се 
приема 

 Липсват мотиви на 
вносителя. Разпоредбата 
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текстовете да бъдат прецизирани по 
следния начин: 
„За съдебни поръчки, изготвяне на 
частни жалби, вън от исковия 
процес, за обжалване на 
неоценяемите в пари действия на 
съдия-изпълнителя или на нотариуса, 
възнаграждението е 200 лв., а когато 
жалбите се разглеждат в открито 
заседание – 300 лв.“  

не се нуждае от 
прецизиране, защото е 
достатъчно ясна и касае 
процесуални действия по 
ГПК.  

22. 
Адв. Николай 

Николов 

В Допълнителните разпоредби на 
Наредбата се създава нов параграф 
1а, със следния текст: 
„§1а. За арбитражни производства и 
процедури по Закона за 
международния търговски арбитраж, 
арбитражни и помирителни 
производства, уредени в други закони 
и за отмяна на влезли в сила 
арбитражни решения, минималните 
адвокатски възнаграждения се 
определят в съответствие с уредените 
в Наредбата правила за аналогични 
съдебни производства и процедури.“ 

Не се 
приема 

 Липсват мотиви на 
вносителя. Същестува 
общата разпоредба на 
параграф 1 от ДР, който 
препраща към принципа на 
аналогията. 

23. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
ПЛЕВЕН 

АС при АК – Плевен подкрепя така 
предложения проект за промени в 
Наредба № 1 за минималните размери 
на адвокатските възнаграждения с 
Решение № 77, прието по протокол № 
10/25.06.2020 г. 
 

За сведение   

24. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 

КЪРДЖАЛИ 

АС при АК – Кърджали подкрепя така 
предложения проект за изменение и 
допълнение на Наредба № 
1/09.07.2004 г. за минималните 

За сведение   
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размери на адвокатските 
възнаграждения  
 

25. 
Адв. Владислав 

Дацов 

Преосмисляне на разпоредбата на 
предложения §3, с който се изменя чл. 
6, т. 3, като според проекта: „В чл. 6 
се правят следните изменения: 1. В 
точка 3 числото „60“ се заменя с 
числото „300“; 
Предложение размерът да бъде 
определен на 120 лв. в случай, че 
преобладаващата нагласа на 
адвокатите е към конкретна сума. 
Алтернативно, в случай че се 
прецени, че не следва да се определя 
конкретна сума, се предлага следната 
примерна формулуровка: 
„Възнагражденията за съвет, справка, 
изготвяне на книжа и договори са 
следните: 3. За проучване на дело с 
даване на мнение по него – една втора 
от възнаграждението за процесуално 
представителство, защита и 
съдействие, определено по реда на 
настоящата наредба, но не по малко 
от 120 лв.“ 

Не се 
приема 

Направеното увеличение от 60 лв. на 300 лв. 
ще породи два основни проблема: 
На първо място, този вид услуга може да се 
представи като последователност от две 
други взаимосвързани услуги, които са 
уредени в същата Наредба № 1, а именно 
„справка в съдебни места“, за която 
минималното възнаграждение е 30 лв., и 
„устен съвет“ или „писмена консултация“ 
(в зависимост от предпочитанието на 
доверителя), за които минималните 
адвокатски възнаграждения съгласно чл. 6, 
т. 1 и т. 2 са 30, съответно 60 лв. Не се 
оспорва необходимостта от повишаване на 
минималното адвокатско възнаграждение 
за проучване на делото с даване на мнение 
по него, така че между т. 2 и т. 3 на чл. 6 от 
Наредба № 1 да съществува разлика, която 
да отразява адекватно сложността на 
услугата, уредена в чл. 6, т. 3 от Наредбата. 
Изразява се мнение, че сумата от 300 лв. е 
твърде висока и би създала предпоставки за 
разделяне на услугата на двете посочени по-
горе от колеги, които искат да са 
конкуренти на база предлагани цени, тоест 
може да доведе до нелоялна конкуренция 
между адвокатите.  
На второ място, по даденото конкретно 
предложение се изказва мнение, че 
предложенията минимален размер на 
адвокатско възнаграждение за проучване на 

Проучването на делото е 
свързано с изясняване на 
цялата фактичечска 
обстнавка по случая, 
проучване на относимата 
съдебна практика, а 
даването на мнение значи, 
че адвокотът     е наясно с 
необходимете действия, 
които следва да бъдат 
пердприети. Така 
адвокатът е свършил 
цялата работа по делото 
без процесуалното 
представителство и 
съответно този труд следва 
да бъде справедливо 
заплатен. 
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делото с даване на мнение по него от 300 лв. 
изравнява предложения размер на 
минималното адвокатско възнаграждение 
за процесуално представителство, защита и 
съдействие по граждански дела с 
материален интерес до 1000 лв. 
Доверителите не биха сметнали толкова 
висок размер на услугата по чл. 6, т. 3 за 
оправдан, сравнявайки го с 
възнаграждението за процесуално 
представителство, защита и съдействие. 

26. 

Адвокатски 
съвет при 
Адвокатска 
колегия - 
ЛОВЕЧ 

АС при АК – Ловеч подкрепя така 
предложения проект за изменение и 
допълнение на Наредба № 
1/09.07.2004 г. за минималните 
размери на адвокатските 
възнаграждения. 
 

За сведение   

27. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
ПЕРНИК 

АС при АК – Перник подкрепя така 
предложения проект за изменение и 
допълнение на Наредба № 
1/09.07.2004 г. за минималните 
размери на адвокатските 
възнаграждения. 
 

За сведение   

28. 
Адв. Зорница-
Никифорова-

Копчева 

Да се предвиди абсолютен 
минимален хонорар в текста на чл. 10, 
т. 2, като останалата част остане така, 
както е записана. 

Приема се 
по принцип 

При реална хипотеза, в която има 
образувано изпълнително дело, ако 
взискателят търси сумата от 50 лв., на 
длъжника е назначен особен представител 
по реда на ЗППП, като заплащането на 
възнаграждението му е от взискателя, ЧСИ 
е определило адвокатско възнаграждение в 
размер на 10 лв., именно базирайки се на чл. 
7, ал. 2, т. 1. Макар да е напълно 
законосъобразен, размерът е изключително 
нисък за положения труд. Дори и да се 

Възприето е конкретното 
предложение № 70 за 
изменение на чл. 10, т. 2, 
ведно с изложените  към 
него по-долу  мотиви.  
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измени сегашното съдържание на чл. 7, ал. 
2, т. 1, когато взискателят търси минимални 
суми, адвокатският труд не следва да бъде 
оценен на 10 или 20 лв., а точно това е 
определено с Наредбата. Приложение: 
реално писмо по прилагането на чл. 10, ал. 
2 във вр. с. чл. 7, ал. 2, т. 1 с дадения пример. 

29. 
Адв. Ивайло 
Маджуров 

Предложение за изменение на чл. 8, 
ал. 2, т. 5, която в сегашната редакция 
гласи: „За дела по глава единадесета 
от Закона за обществените поръчки – 
700 лв.; в производства по обжалване 
на крайния акт по чл. 108, т. 1 – 3 ЗОП 
възнаграждението се определя 
съобразно чл. 8, ал. 1 върху 
интереса.“  
Предлага се следната редакция: „За 
производства по глава двадесет и 
седма от Закона за обществените 
поръчки: при обжалване на крайния 
акт по чл. 108, т. 1 – 3 ЗОП, 
възнаграждението се определя 
съобразно чл. 8, ал. 1 върху 
посочената от възложителя прогнозна 
стойност на обществената поръчка, 
съответно върху посочената 
прогнозна стойност на обособената 
позиция, във всички останали случаи 
възнаграждението се определя по 
следния начин: 
за поръчки на стойност до 1 000 000 
лв. – 850 лв.; 
за поръчки на стойност от 1 000 000 
до 5 000 000 лв. – 1700 лв.; 
за поръчки на стойност над 5 000 000 
лв. – 4500 лв.“ 

Приема се 
по принцип 

Предложението е направено още през 2018 
г. и е подкрепено от над 50 адвоката.  
В момента Наредба №1 определя 
възнаграждението на адвоката по дела, 
свързани с обществени поръчки според 
интереса. Посочва се, че Върховният 
административен съд многократно е 
подчертавал, че интересът при делата по 
ЗОП е различен от този при производствата 
по ГПК. При обществените поръчки, той не 
може да се обвърже със стойността им, тъй 
като тя не представлява печалба за 
определения за изпълнител. Цитират се 
различни решения на ВАС.  
Необходимостта от промяна е мотивирна от 
наличната според трайната съдебна 
практика на Върховния административен 
съд (ВАС) терминологична неяснота при 
използване на темрина „интерес“ в 
производствата по ЗОП, което прави 
практически неприложима разпоредбата на 
чл. 8, ал. 2, т. 5, предл. второ от Наредбата. 
Цитират се различни решения на ВАС, като 
напр. Решение 1629/08.02.2017 г. по адм. 
Дело 13754/2016 г. на ВАС-IV от.: „С оглед 
характера на производството, за да бъде 
приложима в тази си редакция нормата на 
чл.8, ал.2, т.5, предл.2 от Наредба 
№1/2004г., нормотворецът е следвало да 

Принципно се приема 
необходимостта от 
редакция. Възприема се 
текста на предложение № 
1, което урежда същата 
материя с дадените по-горе 
мотиви. 
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дефинира какво следва да се разбира под 
материален интерес при оспорване на тези 
решения на възложителя. Освен тази 
нормативна празнота, която не може бъде 
преодоляна с тълкуване и прилагане по 
аналогия, разпоредбата съдържа неточно 
посочване на производствата, за които е 
приложима“ и др. 
Затова сега се предлага, вместо според 
интереса, минималният адвокатски хонорар 
да се определя върху прогнозната стойност 
на обществената поръчка. Така както е при 
таксите на КЗК. 
Действащата редакция на чл. 8, ал. 2, т. 5 от 
наредбата води дотам, че при възражение за 
прекомерност на възнагражденията, 
съдилищата присъждат на адвокатите най-
различни суми – от 700 лв., през 5 000 лв., 
до 50 000 лв., като това води до 
непредвидимост на разходите на клиента. 
Промяната не е пожелателна, а коренно 
необходима, тъй като съобразно актуалната 
съдебна практика е налице нормативна 
празнота в делегираната нормотворческа 
дейност на Висшия адвокатски съвет, която 
не може да бъде преодоляна чрез тълкуване 
и чл. 8, ал. 2, т. 5 в сегашната си редакция е 
практически неприложима.  
Мотиви за исканото изменение на чл. 8, ал. 
2, предложение първо от Наредба № 1: 
В предложението се обосновава и 
повишаването на размера на минималния 
хонорар. Посочва се, че се касае за бързо 
производство, при което адвокатът трябва 
да се запознае и да направи анализ в кратки 
срокове на значителен обем 
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документация (обявление, решение за 
откриване на процедурата, технически 
спецификации, проекти, въпроси и 
отговори). 
На следващо място, обжалването на тези 
актове, с оглед преценка за наличието на 
дискриминационни критерии и изисквания 
спрямо потенциалните участници вън от 
правната експертиза често изисква 
значителна ескпертиза в конкретния 
бранш/пазар/сектор, в това число – 
техническа експертиза (по отношение на 
техническите спецификации и проекти-част 
от документацията за участие) и 
икономическа експертиза (по отношение на 
въведени критерии за подбор, касаещи 
икономическото или финансово състояние 
на участниците)„много често в допълнение 
са необходими и задълбочени познания в 
областта на проектирането и 
строителството“, пише в предложението. 
В него се изтъква, че при обжалване на 
актове на възложителя основният обем на 
работа се извършва до и при изготвяне на 
жалбата. „Това е така, 
предвид установената трайна практика на 
КЗК и ВАС, че в отклонение от общите 
правила на АПК, в производството по 
обжалване на актовете на възложителите по 
ЗОП се вземат предвид само онези пороци, 
които са релевирани от жалбоподателя. 
Сравнява се проверката за 
законосъобразност на решението на 
възложителя, която прави адвокатът и тази, 
която в последствие извършва КЗК и се 
посочва, първата е с много по-широк 
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обхват, затова и предложението е 
минималният размер на адвокатското 
възнаграждение да е поне в размера на 
заплатената държавна такса. 

30. 
Обединение на 

свободните 
адвокати 

По отношение на § 3, т. 2 от Проекта 
се настоява за премахване на т. 9 и т. 
10 от чл. 6 от Наредбата.  

Не се 
приема 

Цитира се „Изследване и оценка на 
факторите, относими към формиране на 
минималния размер на адвокатските 
възнаграждения“ от доц. д-р Иван Стойнев, 
т. нар. „функционален анализ“, според 
който „Механизмът за определяне на 
минимални размери на адвокатските 
възнаграждения следва да се отнася само до 
услуги, които могат да бъдат предоставяни 
ЕДИНСТВЕНО ОТ АДВОКАТИ“. Пълното 
премахване на т. 9 и т. 10 от чл. 6 от 
Наредбата би бил подходящ израз на 
съобразяване с анализа, като премахването 
е необходимо за адвокатурата. 
Единственият ефект на тези норми е изцяло 
негативен – те правят адвокатите частично 
неконкурентноспособни по отношение на 
дейностите, посочени в разпоредбата. 
Учредяването и регистрирането на 
търговски дружества и други правни 
образования НЕ СА дейности, които могат 
да бъдат предоставяни единствено от 
адвокати. Нормативен израз на това 
състояние се съдържа и от систематичното 
тълкуване на чл. 4, т. 15 (дд) и 16 (б) ЗМИП. 
Точки 9 и 10 на чл. 6 нямат нямат нито в 
тази Наредба, нито в бъдеща такава.  

Минималните  размери на 
адвокатските 
възнаграждения за тези 
услуги са определени още 
през 2004 г., придобили са 
гражданственост, добре 
приети са от повечето 
адвокати и гарантират 
качеството на услугата и 
достойнството на адвоката. 
Не е обосновано, когато 
няма   възражения извън 
общността на адвокатите 
да се отказваме от 
достижения, постигнати от 
предходни състави на 
ВАдвС. Тези дейности са и 
от комепетентността на 
адвокатите и следва да 
бъдат регламентирани в 
Нардеба № 1. 

31. 
Адв. Борислав 

Вълчев 

Изискването за авансово плащане на 
хонорара, ако не е уговорено друго, 
да бъде уредено в Закона за 
адвокатурата, същото важи и за 
останалите текстове на чл. 2, чл. 3, чл. 

Не се 
приема 

 
 
Съгласно чл. 121, ал. 1 от Закона за 
адвокатурата, „Висшият адвокатски съвет 
издава наредбите, предвидени в закона …“, 

Посочените разпоредби са 
в рамките на законовата 
делегация.  
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4 и чл. 5 от Наредба № 1, поради 
липса на законова делегация. 

 

а съгласно чл. 36, ал. 2 „Размерът на 
възнаграждението се определя в договор 
между адвоката или адвоката от 
Европейския съюз и клиента. Този размер 
трябва да бъде справедлив и обоснован и не 
може да бъде по-нисък от предвидения в 
наредба на Висшия адвокатски съвет 
размер за съответния вид работа.“ 
     Стриктното тълкуване на тези текстове 
от ЗА води до извода, че ВАдВС е 
оправомощен само да определи 
минималните размери на адвокатските 
възнаграждения. Респективно, тази наредба 
не може да съдържа норми относно режима 
на адвокатските хонорари въобще, като 
например начин на плащане, дължимост, 
условия за връщане на платено 
възнаграждение и други такива.  
   По-натам, следва да се има предвид, че 
макар смисълът на тези минимуми да е ясно 
изразен в чл. 36 от ЗА, че този размер „ … 
не може да бъде по-нисък от предвидения в 
наредба на Висшия адвокатски съвет 
размер …“, т.е. на адвокатите им е 
забранено да договарят под тези минимуми 
под страх от дисциплинарна отговорност 
/чл. 132, т. 5 от ЗА/, то тези минимуми са 
намерили приложение и при разрешаването 
на други въпроси: 

- При определяне на хонорар, когато 
липсва договор /чл. 36, ал.3 от ЗА/ 

- При присъждане на хонорар на 
адвоката, когато е оказвал безплатна 
правна помощ по дела /чл. 38, ал.2 от 
ЗА/ 

32. 
Адв. Борислав 

Вълчев 

Чл. 6 да се измени така:  
„Възнаграждението за всички видове 
консултантска работа, изискваща 
специализирани юридически 
познания, включително правни 
съвети и консултации, проучване на 
съдебни дела и административни 
преписки и справки по тях, изготвяне 
на всякакъв вид юридически книжа, 
представителство пред Търговския 
регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел 
/с изключение на типови регистрации 
и вписвания, за които в интернет 
пространството са достъпни 
бланкови документи/,  
представителство пред 
административни органи и трети 
лица, водене на преговори и други 
подобни, е в размер на 100 /сто/ лева 
на час. Адвокатът е длъжен да даде на 
клиента отчет за извършената работа 
и броя часове.“ 
 

Не се 
приема 

Цялостната концепция на 
Наредба № 1 е друга. 
Определянето на 
минималните 
възнажраждения по 
предложения начин е 
въпрос на концнцептуално  
нова Наредба, която следва 
да бъде приета въз основа 
на нов Закон за 
адвокатурата, в който да 
бъде застъпен 
предложения подход. 

33. 
Адв. Борислав 

Вълчев 

Да се създаде нов чл. 37 със следния 
текст: „Във всички случаи на 
договорно процесуално 
представителство по граждански, 
административни и търговски дела 
без определен интерес, адвокатът и 
клиентът могат да договорят хонорар 

Не се 
приема 

Цялостната концепция на 
Наредба № 1 е друга. 
Определянето на 
минималните 
възнажраждения по 
предложения начин е 
въпрос на концнцептуално  
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алтернативно, изчислим по 
минималната почасова ставка 
съгласно чл. 6. 
 

- При определяне на хонорар на 
особен представител на страна /чл. 
47, ал.6 от ГПК/ 

- При присъждане на разноски на 
страната, спечелила делото /чл. 78, 
ал.5 от ГПК/. 

    Независимо от тези странични 
приложения на минималните адвокатски 
възнаграждения, техният генерален смисъл 
е, да се осигури един минимум, под който 
адвокатския труд не може и не бива да бъде 
оценен, за да не се стигне до неговото 
обезценяване, респективно, да се застрашат 
потребителите на адвокатски услуги от 
тяхното ниско качество, като функция от 
ниското заплащане. От тази гледна точка, 
редно е съображенията при определяне на 
тези минимуми да се ръководят от тази 
генерална цел, а не от страничните 
приложения като например присъждането 
на разноски в процеса. 
Следва да бъдат взети предвид и 
обективните дадености, а именно: 14 000 
адвоката на население по-малко от 7 млн, 
души, от които активни в оборота не повече 
от половината. Голяма разлика в стандарта 
на живот, от свръх-населената столица, в 
която са концентрирани публичните 
институции и голяма част от бизнеса, през 
големите и средни градове до изостанали и 
отдалечени, фактически обезлюдени 
краища на страната, където няма бизнес и 
поминък.  
Както се вижда, многообразието в 
адвокатската работа е изключително 
голямо, и дори и само в процесуалното 

нова Наредба, която следва 
да бъде приета въз основа 
на нов Закон за 
адвокатурата, в който да 
бъде застъпен 
предложения подход. 
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представителство, видовете дела са твърде 
много на брой, за да се постави коректен 
минимум на всяко от тях, така, както е в 
действащата Наредба №1, където са 
описани /неизчерпателно/ видовете дела с 
нематериален интерес, делата с интерес са 
остойностени според интереса, а 
наказателните дела – според тежестта на 
наказанието.  
Предвид това многообразие от фактори, 
следва да се има предвид професионално 
изготвения от Доц. д-р Иван Стойнев 
анализ, наречен „ИЗСЛЕДВАНЕ И 
ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ, ОТНОСИМИ 
КЪМ ФОРМИРАНЕ НА МИНИМАЛЕН 
РАЗМЕР НА АДВОКАТСКИТЕ 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ“, най-малкото 
досежно съответствието на такива 
минимуми с правото на ЕС /както всъщност 
е и цитирано в доклада на работната група 
към Висшия адвокатски съвет. 
Правилно, доц. д-р Стойнев стига до идеята 
за единна минимална почасова ставка, 
която да защити висококвалифицирания 
адвокатски труд, макар и при дефинирането 
й да е използвал погрешен и необоснован 
подход. Тя следва да е формирана по други 
критерии, а именно, като се вземе 
спецификата на интелектуалния труд на 
адвоката, неговата отговорност, нервите, 
които похабява, защитавайки клиентите си 
в съда, разходите, които е длъжен да прави 
и всичко това да се съпостави с почасовите 
възнаграждения на други свободни 
професии, които полагат подобен 
интелектуален труд, а не с тези на съдиите.  
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Независимо от това, считам, че правилно 
Висшият адвокатски съвет при приемането 
на настоящата наредба не е ползвал този 
функционален анализ, респективно, 
единната минимална почасова ставка, тъй-
като той е обвързан с действащите 
разпоредби на Закона за адвокатурата, 
предвиждащи, че следва да определи 
минимален „ …. размер за съответния вид 
работа.“ /чл. 36, ал.2 от ЗА/; т.е. за всеки 
отделен вид работа, който възниква 
неинцидентно в практиката. Надявам се и 
считам за необходимо, при бъдеща 
законодателна реформа, този подход да 
бъде изоставен, за да се избегнат всички 
противоречия с европейското конкурентно 
право и всички съмнения за картел, а вместо 
това да се определи една единна минимална 
почасова ставка, която да защити 
адвокатския труд, и всеки адвокат да може 
да се позове на нея при договаряне с 
клиента, но също така и да има право да 
определи хонорар и в абсолютен размер 
и/или като процент от интерес. 
Следва да се вземе предвид, и, че 
минимални адвокатски хонорари може да 
има само за дейности, които могат да бъдат 
извършвани само от адвокати. Не е 
оправдано да има минимуми за дейности, 
които могат да бъдат извършвани и от други 
лица, защото при това положение 
адвокатите няма да бъдат конкурентни 
спрямо останалите доставчици, които биха 
могли да оферират и договарят и по-ниски 
цени, докато на адвокатите това им е 
забранено. 
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Действащият ЗА не дава прецизна 
дефиниция, кои са изключителните 
адвокатски дейности. Адвокатурата се лута 
и е раздвоена между двете крайности: от 
максимализма всички регистърни 
производства, сделки с недвижими имоти, 
представителство пред администрации, 
съставяне на юридически документи /и, 
разбира се, всички дела/, до минимализма 
изключителната адвокатска дейност да е 
само процесуалното представителство. 
Считам, че следва да се намери баланс 
между тези две крайности, на база на това, 
доколко за разрешаването на даден казус са 
необходими специализирани юридически и 
практически познания, каквито само 
адвокатът може да има. Принципно, хората 
търсят правна помощ по отношение на 
казуси – всеки казус е реална житейска 
история, по-малка или по-голяма. 
Адвокатът е довереният съветник, който 
може да даде компетентно мнение дали 
този казус да прерасне в дело, респективно, 
дали е целесъобразно клиентът, който е 
получил призовка, да се защитава по това 
дело. Той – и само той /не и брокерът, не и 
нотариусът, не и съседът, чиято съпруга е 
съдийка, и т.н./, може да посъветва клиента 
си как да подходи при продажбата на даден 
имот, за какви клаузи в договора да 
настоява – защото, при неизпълнение на 
такъв договор именно адвокатът ще е този, 
който би водил делото, а не брокерът, 
нотариусът и т.н./ Така че, от гледна точка 
на минимумите, квалифицираната 
юридическа работа струва еднакво /скъпо/, 
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без значение дали става дума за дело или за 
казус, който /все още/ не е прераснал в 
дело/. Въобще не е задължително да водиш 
дело, за да загубиш имота си или голяма 
сума пари – такава загуба може да се 
реализира и при договаряне, и в 
административния процес, при липса на 
квалифициран правен съвет.  
 

34. 
Адв. Огнян 

Янков 

Чл. 2, ал. 5 да се измени в следния 
смисъл: 
(5) За процесуално представителство, 
защита и съдействие по граждански 
дела възнагражденията се определят 
съобразно вида и броя на предявените 
искове, за всеки един от тях 
поотделно. Отделно възнаграждение 
се начислява и заплаща за всеки 
самостоятелен иск (а не се определя 
спрямо сбора от материалния им 
интерес, в случай че исковете са 
оценями), независимо от различието 
или еднородността на вида на 
исковете или на правопораждащите 
юридически факти, на които се 
основават те. 

Не се 
приема 

Постановяването на съдебни актове, 
превратно тълкуващи разпоредбата на чл. 2, 
ал. 5 от Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. 
продължава и към днешна дата, като 
основен аргумент на съдиите е, че отделни 
възнаграждения при съединяване на искове 
се дължат само ако исковете са „от различен 
вид“. Тоест, според тази погрешна 
практика, при съединяване на искове за 
парични вземания, отделни възнаграждения 
за всеки иск не се дължи, а се изчислява 
общо възнаграждение на базата на сбора на 
размера на исковете.  

Предложението 
представлява опит за 
тълкуване на разпоредбата 
и цели преодоляване на 
съдебна практика. 

35 
Адв. Огнян 

Янков 

Да се включи текст, изрично 
предвиждащ калкулиране и 
включване на пътните разходи на 
адвоката във възнаграждението му.  
Да се приемат нови ал. 6 и 7 на чл. 2: 
(6) За процесуално представителство, 
защита и съдействие, осъществявано 
в съдебни и административни 
учреждения, намиращи се извън 
населеното място, в което е кантората 

Не се 
приема 

Това е подходът, препоръчан от ВКС. 
Посочва се, че е налице законодателен 
пропуск иче в отменения Закон за 
гражданското съдопроизводство е имало 
такива текстове. Цитира се чл. 144 
Процедурен правилник на Съда на ЕС. 
 
Член 144 
Подлежащи на възстановяване съдебни 
разноски 

Именно за това 
законодателят е предвидил 
в ЗДФЛ 25% нормативно 
признати разходи за 
дейността. 
Не става въпрос за 
възнаграждение за 
адвокатска дейност, а за 
разходи.  
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на адвоката, към неговото 
възнаграждение, определено по реда 
на тази наредба, следва да се добави и 
сумата на необходимите пътни 
разходи, които се определят съгласно 
обичайната практика и съобразно 
текущите потребителски цени. За 
удостоверяване на реалното им 
извършване адвокатът представя на 
доверителя си и на съдебното и 
административно учреждение пътен 
лист по образец, утвърден от Висшия 
адвокатски съвет, и документи за 
заплащане на разходите. 
(7) В случай, ч възнаграждението е 
платено преди осъществяване на 
пътуването и се окаже, че разходите 
за последното, определени по реда на 
предходната алинея, са по-ниски от 
първоначално предвиденото, 
адвокатът възстановява разликата на 
своя доверител. Ако пътните разходи 
се окажат по-високи от предвиденото 
и първоначално заплатеното (напр. 
поради увеличаване на цената на 
горивата), доверителят следва да 
заплати увеличението на своя адвокат 
след представяне на документите по 
предната алинея. 

 
Без да се засяга действието на разпоредбите 
на предходния член, за подлежащи на 
възстановяване съдебни разноски се считат: 
а) сумите, дължими на свидетелите и 
експертите на основание член 73 от 
настоящия правилник;  
б) необходимите разходи, направени от 
страните за целите на производството, по-
специално разходите за път и престой и 
възнаграждението на представител, 
юридически съветник или адвокат. 
 
Разноските несправедливо остават за 
сметка на спечелилата страна, независимо 
дали е представлявана от адвокат или се е 
явила самостоятелно да защитава 
интересите си, често в отдалечени населени 
места. Следва да се има предвид, че този 
проблем има потенциал да стане още по-
сериозен, ако се реализира планираната 
реформа на съдебната карта. 

36. 
Адв. Огнян 

Янков 

Установяване на минимален размер 
на възнаграждение за заявяване на 
вписване на обстоятелства и 
обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ, без 
адвокатът да е изготвил съответните 
книжа 

Не се 
приема 

Както е известно, изготвянето на документи 
за заявяване на вписване на обстоятелства и 
обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е една от 
дейностите, в които нашата професия е 
подложена на най-сериозна конкуренция. 
Подобни услуги предлагат нотариуси, 
счетоводители и дори интернет страници.  

Уредбата по чл чл. 6, т. 9 и 
т. 10 обхващат тези случаи. 
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37. 
Адв. Огнян 

Янков 

Точка 10 на чл. 6 да се измени по 
следния начин: 
„за изготвяне на книжа относно 
вписване на промени и обявяване на 
актове и за самото вписване на 
промените, съответно обявяване на 
актовете в съответния регистър, 
възнагражденията са по т. 9“ 

Не се 
приема 

Независимо от горното, подаването на 
документи в ТРРЮЛНЦ е една от малкото 
дейности, които адвокатите имат изрично 
предоставена възможност да извършват на 
основание специалното си качество – вж. 
чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗТРРЮЛНЦ. Това 
обстоятелство, според мен, следва да се 
вземе предвид и в контекста на едно от 
изискванията при изработването на нова 
наредба за минималните адв. 
възнаграждения, изведени от доц. Стойнев 
(вж. доклада на работната група, 
публикуван на интернет страницата на 
ВАдвС):  
„Минимални размери на адвокатски 
възнаграждения се установяват само за 
услуги, които могат да бъдат 
предоставяни единствено и само от 
адвокати или чието предоставяне от 
неадвокати се допуска по изключение, в 
предварително определени и 
изчерпателно посочени от 
законодателството случаи.“  
Т.е. налице са както формални, така и 
практически аргументи за обособяването на 
такъв вид отделна услуга и предвиждането 
на минимално възнаграждение за нея. В 
настоящия проект се предвижда изменение 
на т. 10 на чл. 6 от Наредба № 1 от 9 юли 
2004 г., като се предвижда че „за вписване 

Уредбата по чл чл. 6, т. 9 и 
т. 10 обхващат тези случаи 

38. 
Адв. Огнян 

Янков 

Да се добави нова точка 11 със 
следния текст: „за вписване на 
промените и/или обявяване на актове 
в съответния регистър, въз основа на 
предварително изготвени и 
представени на адвоката книжа, 
възнагражденията са в размер на 1/3 
от посочените в т. 8 и 9“ 

Не приема Уредбата по чл чл. 6, т. 9 и 
т. 10 обхващат тези случаи. 
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на промени в съответния регистър 
възнагражденията са по т. 9“.   
Така предложената редакция обхваща само 
случаите, в които адвокатът в своята услуга 
обединява и двете дейности – изготвяне на 
книжата и фактическото им заявяване в 
регистъра. Не е обосновано да се приема, че 
тя включва и ситуациите на заявяване на 
промени без изготвяне на документи – 
липсва житейска и икономическа логика, 
възнаграждението за тази услуга да е 
еднакво с това за по-обхватната и 
комплексна дейност. 

39.  
Адв. Огнян 

Янков 

Размерът на минималното 
възнаграждение по чл. 6, ал. 1, т. 10 от 
Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. да стане 
1 100 лв. 

Не се 
приема 

Практиката показва, че посоченият тип дела 
принципно се отличават със значителна 
фактическа и правна сложност. За 
успешното им осъществяване е необходимо 
да бъдат спазени изключително кратки 
преклузивни срокове, безспорно да се 
установи качеството съдружник/акционер 
на ищеца и да се изготви напълно 
изчерпателна искова молба, съдържаща 
всички основания за незаконосъобразност 
на съответното общо събрание под угрозата 
от вече споменатата преклузия. На 
следващо място, тези дела най-често са 
съчетани с процедура по спиране на 
регистърното производство (чл. 19, ал. 6 
от ЗТРРЮЛНЦ), която изисква почти 
незабавна реакция от страна на 
адвоката, изразяваща се в подготвяне и 
депозиране както на искова молба, така 
и на молба по чл. 536 от ГПК вр. чл. 19, 
ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ.  
Горепосоченото обосновава увеличаването 
на минималното възнаграждение за този 

Мотивите касаят 
възнаграждения по дела по 
Търговския закон, а не по 
действията, предвидени в 
чл. 6, ал. 1, т. 10. 
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тип дела. В дългосрочен план, би било 
разумно, размерът на възнаграждението да 
се обвърже с обективен критерий – 
например данни относно имущественото 
състояние на дружеството, достъпни в 
публично известната му счетоводна 
документация. Предвид целите на 
настоящия проект и ограниченото време за 
обсъждането му обаче, предлагам 
фиксирано увеличение на 
възнаграждението с приблизително 1/3, т.е. 
предлагам, размерът на минималното 
възнаграждение по чл. 6, ал. 1, т. 10 от 
Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. да стане 1 
100 лв.  
 

40.  
Адв. Огнян 

Янков 

Отстраняване на правописната 
грешка в чл. 29 от действащия текст 
на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г.: 

Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.; 
изм., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 45 
от 2020 г. с Решение № 13062 от 
03.10.2019 г. на ВАС по а. д. № 3586 
/ 2016 г. и Решение № 5419 от 
08.05.2020 г. на ВАС по а. д. № 
14384 / 2019 г.) За защита в 
производства за кОмулация 
минималното възнаграждение е 
200 лв.  

 

 

Приема се Поредното изменение на наредбата е 
подходящ момент да бъде отстранена 
правописната грешка, фигурираща в 
текста на чл. 29 вече повече от 11 години, а 
именно: неправилното изписване на 
наименованието на наказателноправния 
институт на кумулацията. 
Относно правилното изписване на думата 
прилагам справка от Многотомния Речник 
на българския език, издаден от БАН и 
достъпен на интернет страницата на 
Института за български език „Професор 
Любомир 
Андрейчин“(https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%
D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83 
%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1
%8F/ ):  
КУМУЛАЦИЯ̀ ж. 1. Спец. Натрупване, 
струпване на едно място на материя, 
енергия и под. При разработването на 

 



Страница 28 от 75 

№ Подател Предложение/Становище 

Приема 
/не приема 
предложен

ието 

Мотиви на вносителя 

 
Мотиви за неприемане 

на предложението 

своята хипотеза Беневоленски е изхождал 
от явлението кумулация, което привлякло 
вниманието на учените през 
четирийсетте години на нашето 
столетие. ВН, 1961, бр. 3125, 4. 
Същността на кумулацията може да се 
илюстрира по следния начин: върху 
повърхността на течност от височина 
25—30 см пада капка; удряйки се в 
повърхността, капката образува малка 
ямичка, в която се устремява течността. 
Частите на течността, запълващи 
ямичката, се сблъскват и рязко увеличават 
налягането. ВН, 1961, бр. 3125, 4.  
2. Мед. Концентрирано, засилено 
действие на лекарства или отрови в 
организма вследствие на натрупването им 
при продължителна употреба.  
3. Воен. Съсредоточаване силата на 
взрив в определена посока.  
— От лят. cumulo 'трупам, натрупвам' през 
нем. Kumulation или рус. кумуляция.  
 

41. 
Адв. Огнян 

Янков 

Установяване на обективен критерий 
за определяне на минималните 
адвокатски възнаграждения, чрез 
който те да се актуализират спрямо 
икономическата ситуация в страната, 
без да е необходимо изрично 
изменение на нормативната уредба. 

Не се 
приема 

Целта на това предложение е да 
предотврати настъпването на ситуация като 
настоящата, при която адвокатските 
възнаграждения се оказват напълно 
неадекватни спрямо актуалната 
икономическа реалност, т.к. са върнати към 
равнища, определени преди години.  
 

 
 
 
Цялостната концепция на 
Наредба № 1 е друга. 
Определянето на 
минималните 
възнажраждения по 
предложения начин е 
въпрос на концнцептуално  
нова Наредба, която следва 
да бъде приета въз основа 
на нов Закон за 

42. 
Адв. Огнян 

Янков 

Единият подход предполага всяко 
възнаграждение да представлява 
определен процент от даден 
обективен критерий, който, според 
мен, следва да бъде минималната 

Не се 
приема 

При обсъждането на това предложение 
следва да се държи сметка и за все по-
популярната в обществото теза за 
поставяне под съмнение на 
необходимостта от съществуване на 
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работна заплата /МРЗ/, която 
Министерският съвет редовно 
актуализира.  

 

институт като МРЗ. Т.е., ако МРЗ бъде 
възприета като критерий за определяне на 
минималните адвокатски възнаграждения, 
следва да се предвиди и „резервен“ вариант, 
ако чл. 244 от КТ бъде отменен. В противен 
случай, адвокатурата ще се окаже в риск да 
работи без минимални размери на 
възнагражденията и отново ще са 
необходими спешни нормативни промени. 

адвокатурата, в който да 
бъде застъпен 
предложения подход. 

43. 
Адв. Огнян 

Янков 

Стойността на минималните 
възнаграждения да бъде 
предварително определена, като се 
предвиди, че тя ще се актуализира 
„автоматично“ на определен 
период, чрез индексация с дадена 
стойност – напр. инфлационен 
индекс, определен от НСИ.  

 

Не се 
приема 

Правя уговорката, че при евентуалното 
обсъждане на такъв подход, трябва 
внимателно да се прецени дали той 
съответства на Конституцията, ЗНА, ЗАдв. 
и Правото на ЕС.  
 Също така посочвам, че личното ми 
предпочитание е към първото предложение, 
т.к. последните години показаха, че не е 
изключено инфлацията да е „отрицателна“, 
т.е. да предполага намаляване на размерите 
на възнагражденията. От друга страна, 
тенденцията по отношение на МРЗ е към 
устойчиво увеличаване.   
 

Цялостната концепция на 
Наредба № 1 е друга. 
Определянето на 
минималните 
възнажраждения по 
предложения начин е 
въпрос на концнцептуално  
нова Наредба, която следва 
да бъде приета въз основа 
на нов Закон за 
адвокатурата, в който да 
бъде застъпен 
предложения подход. 

44. 
Адв. Огнян 

Янков 

Изразено мнение по отношение на 
мотивите на СЕС в Решение на Съда 
от 23 ноември 2017 г., постановено 
по съединени дела C-427/16 и C-
428/16. 

Приема за 
сведение 

Мотивите на цитираното решение са много 
категорични, което оформи у голяма част от 
колегите нагласата, че за да отговаря 
уредбата на минималните адвокатски 
възнаграждения на сочените от СЕС 
критерии, е необходимо изменение на 
ЗАдв. Аз по-скоро също споделям тези 
доводи. От друга страна, си давам сметка за 
същественото забавяне при изменението на 
ЗАдв., причинено от разнообразни 
причини. Ето защо бих искал да изразя 
следното мнение:  

Изложеното становище не 
касае допълнения или 
промени в НАРДЕБА № 1. 
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 Въпреки голямото ми уважение към СЕС, 
считам, че мотивите му съдържат 
определени крайности и подлежат на 
известно тълкуване и/или коригиране, 
което би могло да се застъпва от ВАдвС при 
последващо производство (вкл. пред 
национален съд), в което съществуващата 
нормативна уредба на минималните 
адвокатски възнаграждения е предмет на 
тълкуване.  
 Пар. 43 и 46 от цитираното решение на СЕС 
подчертават необходимостта от 
„достатъчно точно определени“ критерии 
от обществен интерес, установени със 
закон, на основание на които да се 
определят размерите на минималните 
адвокатски възнаграждения. Пар. 47 от 
решението напълно отрича съществуването 
на такива ориентири в действащото 
българско законодателство. Считам обаче, 
че чл. 36, ал. 2 ЗАдв. задава критерии1, 
които в рамките на съдебния контрол 
върху наредбата биха могли да бъдат 
конкретизирани от ВАС до степен, че да 
отговарят на изискванията, зададени от 
СЕС. Тази дейност на ВАС следва от 
задължението му да провери 
съответствието на атакувания акт (в случая 
Наредба № 1 от 9 юли 2004 г.) с 
материалноправните разпоредби и целта на 
закона (чл. 146, т. 4-5 от АПК). Косвен 
аргумент в такъв смисъл е и установеният в 
АПК принцип на законността и по-

 
1 Съгласно чл. 36, ал. 2, изр. 2 от ЗАдв., минималният размер на адвокатското възнаграждение трябва да е „справедлив и обоснован“.  
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конкретно задължението по чл. 4, ал. 3 от 
АПК (имащо действие и спрямо ВАдвС):  
чл. 4 (3) Субектите на административния 
процес са длъжни да упражняват своите 
права и свободи, без да вредят на 
държавата и обществото и на правата, 
свободите и законните интереси на други 
лица.  

45. 

СНЦ 
„Електронна 
национална 
адвокатска 

платформа за 
сътрудничество“ 

 

Да се приеме нов подход за 
определяне на размерите на 
минималните адвокатски 
възнаграждения за дейностите по чл. 
6 от т. 1 до т.1.10 от Наредбата 
включително. Посочените стойности 
в чл. 6, от т. 1 до т. 10 вкл. да не бъдат 
в абсолютни стойности, а да бъдат 
изразени чрез почасова минимална 
ставка, която би могла да бъде 100 
лв./размерът може да бъде обсъден и 
обоснован/.  
 
 

Не се 
приема 

 Възнагражденията по тези точки от 
Наредбата са за дейности, които се 
упражняват не само от адвокати, а от голям 
кръг лица, между които са търговски 
дружества, счетоводители, нотариуси и др. 
По отношение на тези лица обаче няма 
никакви изисквания за юридическо 
образование, професионална 
квалификация, както и за спазване на 
посочените в Наредбата минимални 
възнаграждения. Освен че това поставя 
адвокатите в неравностойно положение 
спрямо тези лица, подобно разрешение на 
определяне на минимални адвокатски 
възнаграждения за тези дейности влиза в 
грубо противоречие с Директива 2006/123 
на Европейския парламент и на Съвета 
относно услугите на вътрешния пазар 
/Директивата/. То води до неизпълнение на 
задълженията по член 15, параграф 1, 
параграф 2, параграф 3 и параграф 5 във вр.с 
чл.39 от Директива 2006/123.  
Предвид изготвеното по възлагане от 
ВАдвС на екипа на доц. Иван Стойнев 
„Изследване и оценка на факторите, 
относими към формиране на минимален 
размер на адвокатските възнаграждения“, 
се обръща внимание на решението по дело 

Цялостната концепция на 
Наредба № 1 е друга. 
Определянето на 
минималните 
възнажраждения по 
предложения начин е 
въпрос на концнцептуално  
нова Наредба, която следва 
да бъде приета въз основа 
на нов Закон за 
адвокатурата, в който да 
бъде застъпен 
предложения подход. 
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C‐377/17, с предмет иск за установяване на 
неизпълнение на задължения по член 258 
ДФЕС, подаден на 23 юни 2017 г. от 
Европейска комисия срещу Федерална 
република Германия. В него СЕС, като 
констатира, че в правната система на 
Федерална република Германия са налице 
някои от изискванията на параграф 2 от 
чл.15 на Директивата, а именно 
фиксирани минимални тарифи, с които 
доставчикът на услуги следва да се 
съобразява, приема, че подобна мярка не 
отговаря на условията на параграф 3 от 
чл.15 на Директивата, тъй като „макар 
съществуването на минимални тарифи за 
проектантските услуги по принцип да може 
поради естеството си и с оглед на 
характеристиките на германския пазар да 
допринесе за гарантиране на високо 
качество на проектантските услуги и 
следователно за постигане на 
преследваните от Федерална република 
Германия цели с минималните тарифи, 
германската правна уредба не преследва 
целта за осигуряване на високо качество на 
проектантските услуги последователно и 
систематично, тъй като самото извършване 
на проектантски услуги в Германия не е 
ограничено само за лицата, упражняващи 
регламентирана дейност, поради което при 
всяко положение не съществува никаква 
гаранция, че проектантските услуги се 
изпълняват от доставчици, които са 
доказали, че са годни за това.“  
Поради горните съображения, развити 
подробно и подкрепени с установената 
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практика на СЕС преди постановяване на 
решението, СЕС приема, че запазвайки 
задължителни тарифи за проектантските 
услуги на архитекти и инженери, 
Федерална република Германия не е 
изпълнила задълженията си по член 15, 
параграф 1, параграф 2, буква ж) и параграф 
3 от Директива 2006/123.  
Изложените съображения в решението по 
дело C‐377/17 са изцяло относими и към 
тарифите за минималните адвокатски 
възнаграждения на адвокатите, установени 
с Наредба No1 от ВАдвС за дейностите по 
чл.6, от т.1 до т.10 включително.  
 
 

46. 

СНЦ 
„Електронна 
национална 
адвокатска 

платформа за 
сътрудничество“  

 

Чл. 10, т. 2. да придобие следната 
редакция: „За процесуално 
представителство, защита и 
съдействие на страните по 
изпълнително дело за 
удовлетворяване на парични 
вземания до 500 лв. - 1/10 от 
съответното възнаграждение по чл. 7, 
ал. 2, т. 1, за вземания от 500,01 лв. до 
1000 лв. - 1/5 от съответното 
възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, и 
за вземания над 1000 лв. - 1/2 от 
съответното възнаграждение по чл. 7, 
ал. 2, т. 2 - 7;  
 
 

Приема се 
по принцип 
нуждата от 
промяна 

С параграф 6 от проекта се предлага 
изменение на чл. 10, т.1 от Наредбата. 
Изменения в т. 2 на чл. 10 не са предложени, 
но считаме същите за спешни и 
необходими.  Известна е причината, която 
доведе до измененията на минималните 
адвокатски възнаграждения за процесуално 
представителство, защита и съдействие по 
изпълнителните дела, но размерът им е 
необосновано нисък и не отчита 
свършената работа от адвоката по 
изпълнителното дело, която в най-малка 
степен зависи от размера на претендираната 
сума. Отделно от това по изпълнителните 
дела винаги се прави възражение за 
прекомерност на адвокатското 

По мотиви на предложение 
№ 70, което се приема и е 
възприето в цялост. 
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47. 

СНЦ 
„Електронна 
национална 
адвокатска 

платформа за 
сътрудничество“  

 

В чл. 10, да се създаде нова т.3 /като 
останалите точки се преместят с една 
напред/: за извършване на конкретни 
действия с цел удовлетворяване на 
парични вземания, отделно от 
възнагражденията по т. 2, на адвоката 
се заплаща и адвокатско 
възнаграждение:  
- за налагане на запор върху вземания, 
движими вещи, други права на 
длъжника /правото върху марка, 
патент, полезен модел, промишлен 
дизайн и др./ без извършване на опис, 
включително върху дял от търговско 
дружество по чл.517, ал.1 от ГПК – 45 
лв.; 
 - за налагане на електронен запор по 
сметка в банка, независимо от броя на 
запорите – 30 лв.; 
 - за налагане на възбрана върху 
недвижим имот – 45 лв.; 
 - за извършване на опис и/или оценка 
на движими вещи – 45 лв;  
- за извършване на продажба на 
движима вещ чрез явен търг с устно 
наддаване - 2 на сто върху 
продажната цена, но не по- малко от 
60 лв.; 
 
 
 

Не се 
приема 

възнаграждение, поради което то винаги се 
намалява до посоченото в Наредбата. Стига 
се до куриозни случаи, в които 
възнаграждението по т.2 е в размер на 20, 
30, 40 лв., макар адвокатът да е бил 
принуден да извърши множество запори на 
движими вещи или вземания, опис и 
продажба на движими вещи и т.н. Отделно 
от това необходимостта от правене на 
справки по изпълнителното дело, подаване 
на молби, отговори и становища не отпада.  
Известно е, че в зависимост от обекта на 
изпълнението на парични вземания 
изпълнителните способи могат да бъдат 
различни:  
- изпълнение върху движима вещ - 
изпълнение върху недвижими вещи - 
изпълнение върху вземания на длъжника - 
изпълнение върху вещи в съпружеска 
общност. Не винаги избраният 
изпълнителен способ води до 
удовлетворяване на вземането, което налага 
посочването на друг (нов) изпълнителен 
способ, а последното е предшествано и от 
предварителни проучвания, и действия от 
страна на адвоката.  
Затова се предлага, при предприемане на 
действия, свързани с реализирането на 
конкретен изпълнителен способ, за всяко 
действие на адвоката да се дължи отделно 
възнаграждение над посочените в чл.10, т.2 
от Наредбата. Този подход е възприел и МС 
при приемане на Тарифата за държавните 
такси, които се събират от съдилищата по 
ГПК, приета с ПМС No38/27.02.2008 г. Това 
от една страна ще даде възможност 

Оскъпява се 
изпълнителното 
производство и не може за 
всяко отделно действие да 
се заплаща отделно 
възнаграждение. Освен 
това тези действия се 
извършват от съдебния 
изпълнител, а не от 
адвоката. Той може само 
да поиска извършването 
им.  
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размерът на адвокатското възнаграждение 
да бъде справедлив и обоснован, като 
зависи от фактическата и правна сложност 
на конкретното изпълнително дело, както и 
от обема на свършената работа. От друга 
страна подобно разрешение ще 
дисциплинира длъжниците по 
изпълнителните дела, които ще са наясно, 
че допълнително създадените пречки по 
тези дела ще доведат и до увеличаване на 
адвокатското възнаграждение, заплатено от 
взискателя, което в крайна сметка те ще 
бъдат принудени да заплатят.  
  
Уточнява се, че по отношение на 
предложението в чл. 10, т. 3 посоченото 
изброяване е примерно и неизчерпателно и 
следва да се обмисли и допълни.  
 

48. 

СНЦ 
„Електронна 
национална 
адвокатска 

платформа за 
сътрудничество“  

 

Да се обсъди възможността 
минималните адвокатски 
възнаграждения в Наредбата да не се 
посочват в абсолютна сума, а в 
процент от МРЗ за страната, като в 
момента този процент бъде 
преизчислен по отношение на 
приетите в проекта на Наредбата 
стойности към сегашната МРЗ за 
страната.  
 
 

Приема за 
сведение 

В мотивите на проекта се твърди, че при 
определяне на минималните адвокатски 
възнаграждения в отменената с решенията 
на ВАС част, е съобразена минималната 
работна заплата /МРЗ/ за страната, която 
към 2020 г. е 610 лв., поради което 
минималните размери на адвокатските 
възнаграждения няма как да останат на 
нивата от 2009 г., когато МРЗ беше 240 лв. 
Посочва се, че могат да с обоснове 
обвързването на адвокатски 
възнаграждения с МРЗ за страната, по 
следните съображения:  
В ДВ бр. 12 от 6.2.2018 г. беше обнародван 
Законът за ратифициране на Конвенция No 
131 на Международната организация на 
труда за определяне на минималната 

Цялостната концепция на 
Наредба № 1 е друга. 
Определянето на 
минималните 
възнажраждения по 
предложения начин е 
въпрос на концнцептуално  
нова Наредба, която следва 
да бъде приета въз основа 
на нов Закон за 
адвокатурата, в който да 
бъде застъпен 
предложения подход. 
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работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в 
Женева. Това задължава МС да приема от 
тук нататък минималната работна заплата 
за страната при строги критерии, залегнали 
в конвенцията, а именно:  
а)потребностите на работниците и техните 
семейства, като се вземат предвид общото 
равнище на заплатите в страната , разходите 
за живот, обезщетенията за социално 
осигуряване и относителният жизнен 
стандарт на други социални групи;  
б)икономическите фактори, включително 
изискванията за икономическо развитие, 
нивата на производителност и желанието за 
постигане и поддържане на високо равнище 
на заетост.  
В България има МРЗ от 1936 г., като от 1945 
г. тя се определя административно от 
Министерския съвет. До ратифицирането 
на Конвенция No131 на МОТ от 1970 г. 
нямаше норма в наредба или закон, които да 
посочват критериите, по които се определя 
МРЗ.  
Определянето на МРЗ при спазване на 
посочените в Конвенция No 131 на 
Международната организация на труда 
критерии, ще я направи обоснована по 
размер и съотносима към потребностите на 
хората, разходите за живот, жизнения 
стандарт и редица икономически фактори.  
Именно в тази връзка се предвижда нов 
механизъм за определяне на МРЗ от 2021 г., 
което да става по браншове и по професии. 
Последното ще даде възможност в бъдеще 
минималните адвокатски възнаграждения 
да се привържат към най-близката до 
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естеството на адвокатската професия 
дейност, като се отчете с коефициент 
спецификата на адвокатската работа. 
Такова разрешение би имало редица 
предимства, едно от които е, че 
минималните адвокатски възнаграждения 
ще се актуализират автоматично д 
вдигането на МРЗ, при отчитане на 
инфлацията и повишените потребности на 
адвокатите и техните семейства, на 
разходите на живот и общото равнище на 
заплатите в страната, на икономическите 
фактори, изброени в Конвенция No 131.  
 
 
 

  

    

49. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - Русе 

АС при АК – Русе подкрепя така 
предложения проект за изменение и 
допълнение на Наредба № 
1/09.07.2004 г. за минималните 
размери на адвокатските 
възнаграждения. 
 

За 
сведедние 

  

50. 

Адв. Марина 
Дикова и чужд. 

адв. Петър 
Диков 

§ 2 от Наредбата за изменение да се 
промени по следния начин: 
„Чл. Член 3 се изменя и придобива 
следната редакция: 
(1) При доброволно извънсъдебно 
уреждане на спора, на адвоката се 
дължи възнаграждение в размер на 
1/2 от възнаграждението за една 

Не се 
приема 

Текстове като „внесено възнаграждение” е 
изключително важно да отпаднат изцяло от 
терминологията на наредбата. На първо 
място, след пословичното Тълкувателно 
решение 6 от 06.11.2012 г. по тълкувателно 
дело №26/2012г. на ВКС, ОСГТК, с което 
ВКС наруши основен принцип на 
континенталната правна система, 

В посочените случаи 
адвокатът си е свършил 
работата, постигнал е 
благоприятен за клиента 
резултат и няма основание 
за намаляване на 
възнаграждението му. 
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съдебна инстанция за съответния вид 
дела, но не по-малко от 300 лева. 
(2) При приключване на делото със 
спогодба, помирение или 
споразумение в първото по делото 
заседание, на адвоката се дължи 
възнаграждение в размер на 3/4 от 
размера на възнаграждението за една 
съдебна инстанция, но не по-малко от 
400 лева. 
(3) При приключване на делото със 
спогодба, помирение или 
споразумение, извън случая на ал. 2 
на този член, както и когато делото 
бъде прекратено поради оттегляне 
или отказ от иска, на адвоката се 
дължи възнаграждението в пълен 
размер за една съдебна инстанция. 
 

приемайки че сключването на договор за 
правна защита и съдействие едва ли не няма 
никакво правно значение, освен ако не е 
извършено плащане по него, смятаме че е 
време, адвокатурата да се намеси и да 
отстоява позицията, че сключването на 
договора е достатъчно условие за 
присъждане на разноски на страната по 
делото. Самото поемане на договорно 
задължение е достатъчно обстоятелство, за 
да се приеме, че имуществото на 
въвлечената в съдебен спор страна е 
намалено, независимо дали това 
задължение е изпълнено веднага или не. От 
принципа pacta sunt servanda следва, че 
страната в даден момент ще бъде принудена 
да изпълни задължението си, дори и този 
момент да е след края на съдебното 
производство. 
В същия дух, ал. 2 цели да покаже на 
клиентите, че адвокатът може не само да 
взема, но и да връща пари на клиента, в 
случай, че съгласно приложимото 
законодателство се окаже, че е начислил по-
високо възнаграждение. Отново следва да 
се отбележи, че реалното внасяне на суми 
не обуславя тяхната дължимост — тя се 
определя единствено на основание 
договора и приложимото законодателство. 
Водещо следва да бъде облигационното 
отношение, а не фактическото действие. 
На второ място, следва да се наблегне на 
усилията на адвоката за извънсъдебно 
уреждане на спора. Много клиенти не си 
дават сметка, какви съдебни перипетии си 
спестяват, в случай на постигане на 
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извънсъдебно споразумение. Поради това, 
те не са способни да оценят работата на 
адвоката в тази фаза на развитие на даден 
спор. Освен техническото изготвяне на 
самото споразумение, за да реши спора по 
този начин, адвокатът задължително трябва 
да направи проучване на делото, да изгради 
теза и да положи усилия да убеди 
насрещната страна в „предимствата на 
споразумението. Хонорар в размер на 1/2 от 
размера на хонорара за една съдебна 
инстанция е съразмерен както на 
положените от адвоката усилилия, така и на 
ползите, които извлича клиента от бързото 
и безпроблемно решаване на спора. 
Отделно от това, законовата регламентация 
на това възнаграждение дава основание за 
включването му в споразумението, без да се 
повдига спора относно обосноваността на 
размера му. 
 

51.  

Адв. Марина 
Дикова и чужд. 

адв. Петър 
Диков 

Създава се нов §2a в Наредбата за 
изменение, който гласи: 
„§2a. Чл. 4 се изменя и придобива 
следната редакция: 
Чл. 4 Когато клиентът се откаже без 
основателни причини от сключения 
договор, същият дължи 
възнаграждението на адвоката в 
пълен размер.“ 
 

Не се 
приема 

Премахва се термина „внесено 
възнаграждение”. Препраща се към 
мотивите към предходната точка. 
 

Предложеното изменение 
на чл. 4 в достатъчна 
степен гарантира 
интересите на адвоката и 
клиента и не е необходимо 
да се ураждат частни 
случаи. 

52. 

Адв. Марина 
Дикова и чужд. 

адв. Петър 
Диков 

§3, т. 1 от Наредбата за изменение се 
изменя и придобива следната 
редакция: 
„1. Точка 3 се изменя и придобива 
следната редакция: 

Не се 
приема 

Изменението цели отново да се наблегне 
върху работата на адвоката във фазата на 
спора, преди завеждане на съдебното дело 
независимо какви действия ще предприеме, 
адвокатът винаги първо трябва да проучи и 

Предложените 
възнаграждения за  
отделни действия са в 
обхвата на различни 
разпоредби от нардебтата в 
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3. За проучване на дело с даване на 
мнение или с предприемане на 
действия по подготовка на делото 
като изпращане на уведомления, 
покани за доброволно изпълнение и 
други, на адвоката се дължи 
възнаграждение в размер на 1/4 от 
възнаграждението за една съдебна 
инстанция за съответния вид дела, но 
не по-малко от 300 лева. В случай на 
процесуално представителство по 
делото, за което е начислено 
възнаграждение по предходното 
изречение, за първата инстанция 
клиентът следва да доплати само 
горницата до размера на дължимото 
възнаграждение за съответния вид 
дела. При доброволно извънсъдебно 
уреждане на спора, за който е 
начислено възнаграждение по 
изречение 1, клиентът следва да 
доплати само горницата до размера на 
възнаграждението за доброволно 
извънсъдебно уреждане на спора.“ 
 

прецени шансовете за успех на едно 
евентуално дело в съда. Тази работа в много 
случаи дори надхвърля като инвестиция на 
време и усилия самото изготвяне на 
исковата молба и дори самото процесуално 
представителство. Следователно, на този 
изключително важен стадий от 
подготовката на делото следва да бъде 
отдадено и адекватно възнаграждение. 
Клиентите не разполагат със знанията и 
опита, за да преценят и оценят важността и 
сложността на проучването на делото, 
поради това свободно договаряне на 
възнаграждение за тази работа е трудно. 
Освен това, липсата на адекватна законова 
регламентация води и до несигурност 
относно това, дали тези направени от 
клиента разходи ще бъдат възстановени в 
рамките на присъждане на разноски по 
делото. 
Предложеният вариант, който се основава 
на принципа на начисляване на 
адвокатските възнаграждения, 
регламентиран в Закона за адвокатското 
възнаграждение на Федерална Република 
Германия /Rechtsanwaltsvergütungsgesetz/, е 
балансиран и не натоварва излишно 
клиента, като същевременно гарантира 
адекватно възнаграждение за положения 
труд на адвоката. Съгласно правилата на 
ГПК /въпреки че уточняване на чл. 78 от 
ГПК в тази връзка не би било излишно, 
особено след горепосоченото тълкувателно 
решение на ВКС/, на страната се присъждат 
разноски за възнаграждение на един 
адвокат за съответната инстанция. 

зависимост от вида на 
извършваната дейност. 
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Заплащането на 1/4 от възнаграждението 
при проучване на делото и 3/4 при 
завеждането му, не променя крайния размер 
на заплатеното възнаграждение за адвокат 
за първата инстанция. Същевременно 
адвокатът е гарантиран, че ще получи 
адекватно възнаграждение за положения 
труд дори и в случай, че даде негативно 
становище за шансовете на делото или до 
завеждането му не се стигне по други 
причини. Освен това, в много случаи едната 
страна е в забава, когато се ангажира 
адвокат, но вследствие на предприетите от 
адвоката действия изпълнява задълженията 
си. Независимо че е изпълнила 
задължението си, тази страна следва да 
обезщети изправната страна за претърпени 
от забавата на изпълнението вреди, в които 
се включва и заплатеното адвокатско 
възнаграждение за проучване на делото и 
изпращане на покана за доброволно 
изпълнение например. когато размерът на 
това възнаграждение е нормативно 
регламентиран, шансът на изправната 
страна за напълно обезщетяване е 
значително по-голям. 
 

53. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
Добрич 

АС при АК – Добрич подкрепя така 
предложения проект за изменение и 
допълнение на Наредба № 
1/09.07.2004 г. за минималните 
размери на адвокатските 
възнаграждения. 
 

За сведение   
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54. 

Адвокатски 
съвет при 
Адвокатска 
колегия - 
Сливен 

 
АС при АК – Сливен подкрепя така 
предложения проект за изменение и 
допълнение на Наредба № 
1/09.07.2004 г. за минималните 
размери на адвокатските 
възнаграждения. 
 
 

За сведение   

55. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
Разград 

АС при АК – Сливен подкрепя така 
предложения проект за изменение и 
допълнение на Наредба № 
1/09.07.2004 г. за минималните 
размери на адвокатските 
възнаграждения с едно изключение 
по отношение на чл. 10, т. 2 от 
Наредбата, който да определя 
разумен минимум на адвокатското 
възнаграждение. В тази връзка се 
предлагат два варианта. 
 

За сведение   

56. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
Разград 

Вариант 1: чл. 10, т. 2 от Наредбата да 
придобие следната редакция: „за 
процесуално представителство, 
защита и съдействие на страните по 
изпълнително дело и извършване на 
действия с цел удовлетворяване на 
парични вземания – 1/2 от 
съответните възнаграждения, 
посочени в чл. 7, ал. 2“ 

Приема се 
по принцип 

Това предложения гарантира минимален 
размер на възнаграждението на адвоката 
поне в размер на 150 лв., дори и при 
незначителен материален интерес на 
изпълнителното дело. 

Възприети са аргументите 
за нужда от промяна на 
разпоредбата. Възприето е 
предложение № 70, ведно с 
изложените към него 
мотиви. 

57. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
Разград 

Вариант 2: Чл. 10, т. 2 от Наредбата да 
придобие следната редакция: „За 
процесуално представителство, 
защита и съдействие на страните по 
изпълнително дело и извършване на 
действия с цел удволетворяване на 

Приема се 
по принцип 

Съображенията са следните: В сега 
действащата наредба в чл. 10, т. 2 е 
посочено, че за процесуално дело и 
извършване на действия с цел 
удовлетворяване на парични вземания до 
500 лв. – 1/10 от съответното 

Възприети са аргументите 
за нужда от промяна на 
разпоредбата. Възприето е 
предложение № 70, ведно с 
изложените към него 
мотиви. 
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парични вземания до 100 лв. – 50 лв. 
+ 1/10 от съответното 
възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, от 
100, 01 лв. до 500 лв. – 100 лв. + 1/10 
от съответното възнаграждение по чл. 
7, ал. 2, т. 1, за вземания от 500,01 лв. 
до 1000 лв. – 150 лв. + 1/5 от 
съответното възнаграждение по чл. 7, 
ал. 2, т. 1, и за вземания над 1000 лв. – 
150 лв. + 1/2 от съответното 
възнаграждение по чл. 7, ал. 2 , т. 2-
7.“ 

възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, за 
вземания от 500,01 лв. до 1000 лв. 1/5 от 
съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, 
т. 1, и за вземания над 1000 лв. – ½ от 
съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, 
т. 2-7. В този вид разпоредбата дава 
възможност трудът на адвоката за 
процесуално представителство по 
изпълнително дело да се оценява на 30 
лв. Колкото и малка да е правната и 
фактическа сложност, на което и да е дело, 
Адвокатският съвет в никакъв случай не би 
унижил, който и да е член  на колегията, 
като му възложи работа /определи адвоката 
за особен представител/ по изпълнително 
дело, за която от него се изисква да проучи 
фактите по делото и правото, да събере 
доклазателства в отсъствие на страната, да 
участва в процедура по извършване на опис 
и публична продан на недвижим имот, да 
следи за законността на предприетите 
изпълнителни действия с цялата 
отговорност, която носи и за всичко това да 
получи възнаграждение в размер на 30 
/тридесет/ лева. 

58. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
Хасково 

 § 5 да се измени, както следва: 
В чл. 8, ал. 1 след думите 
„Възнаграждението е“ да се добави 
израза „в размерите, предвидени в чл. 
7, ал. 2“. Да отпаднат точките от 1 до 
7. 

Не се 
приема 

В предложения вариант на проекта е 
предвидено необосновано намаляване на 
възнагражденията по административни 
дела с материален интерес над 100 000 лв. в 
сравнение с възнаграждението по 
граждански дела със същите материални 
интереси. Между двата вида дела има 
сходство, поради което възнагражденията 
следва да се определят по един и същи 
начин. 

Административните дела 
са с различна специфика от 
гражданските, свързана с 
доказателствената тежест 
и задължениета на 
администравниня орган в 
процеса. Освен това в 
административния процес 
има служебно начало. 
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59. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
Хасково 

Да се добави нов § 24 със следното 
съдържание: „В чл. 36 размерът за 
представителство и съдействие в 
процедура по медиация по 
граждански и търговски дела да стане 
„1/2“, вместо предвиденото в проекта 
„1/3“ от предвиденото в чл. 7 
възнаграждение. 

Не се 
приема 

Тези процедури са трудоемки за 
представителите на страните по спора, 
свързани са с полагане на изключителни 
усилия и умения, отговорността е голяма. 
Като аналог следва да бъдат 
възнагражденията, предвидени в чл. 7, ал. 7 
и чл. 10. 

Посоченият в чл. 36 размер 
на възнаграждението е 
обоснован. Завишаването 
му би довело до 
намаляване на лицата, 
които желаят да се ползват 
от процедурата по 
медиацията и има 
потенциал да доведе до 
отлив на желаещите. 

60.  

Дружество на 
младите 

адвокати – 
София 

По съществото на настоящия проект, 
нормотворческата инициатива в 
случая произтича от необходимостта 
да бъдат попълнени празноти и 
несъответствия в Наредба № 1, 
произтекли от частичната й отмяна от 
Върховния административен съд тази 
година. Тъй като отмяната е 
мотивирана с формални нарушения 
на процедурата по приемането на 
измененията в Наредба  № 1 от 2016 
г., реално огромното мнозинство от 
предложените разпоредби по ПНИД 
касаят връщането на Наредба № 1 към 
състоянието й отпреди отмяната, но 
при спазена процедура за това. 
Поради изложеното ДМА София 
намира приемането на 
предложенията за необходимо и 
правилно и подкрепя приемането на 
проекта в предложения му вид. 
Същевременно се изразява 
становището, че продължаването на 
действието на Наредба № 1 следва да 
бъде временно решение — до 
генералното решаване на въпроса с 

За сведение Дружеството смятаме, че нормативното 
определяне на минимални възнаграждения 
в една свободна частна стопанска сфера е 
отживелица и смятаме, че почитаемият 
ВАдС следва сериозно да разгледа въпроса 
за изоставянето на този модел. От ДМА — 
София смятаме също, че нормативният 
подход е неподходящ за адвокатската 
професия, която се отличава значително от 
другите свободни юридически професии 
(вижте точка 4). Следва да бъде напомнено, 
че думата „хонорар“ произлиза от 
латинската дума “honor", т.е. „чест“, в 
смисъл, че хонорарът е форма на отдаване 
на уважение към труда на получаващия го. 
Едва ли може да бъде споделено виждането, 
че уважението може да бъде изисквано, но 
най-вече — давано по задължение. 
 
В момента по въпроса с нормативната 
уредба на адвокатските възнаграждения е 
грешно мястото, на което бива поставян 
основният акцент, както и грешно е 
виждането за целта, на която трябва да 
служи тази нормативна уредба. От 
Дружеството сме на мнение, че произходът 

Подробните мотиви и 
предложения ще бъдат 
обсъдени при приемане на 
нова Нардеба и нов ЗА, 
както се предлага в самото 
становище. 



Страница 45 от 75 

№ Подател Предложение/Становище 

Приема 
/не приема 
предложен

ието 

Мотиви на вносителя 

 
Мотиви за неприемане 

на предложението 

нормативната уредба на адвокатските 
хонорари на ниво закон според 
изложеното по-горе. 
Адвокатските хонорари следва да 
бъдат уредени на ниво закон, като е 
дадено примерно предложение за 
такава уредба на законодателно ниво: 
 
 

на проблема има своя корен в първите 6 - 7 
от 90-те години на миналия век, когато с 
правото на присъждане на адвокатско 
възнаграждение е имало сериозна 
недобросъвестност от много от адвокатите 
от онова време. Тази недобросъвестност се 
е изразявала в използването на хонорара 
като средство за допълнителна санкция 
върху неизправната страна, чрез 
„надписването” на хонорара до очевидно 
нереални размери. Това довежда до ред 
законодателни промени — на първо място, 
правото на съда да намалява поискания за 
присъждане хонорар, с всички 
произхождащи от това правни проблеми. 
Така докато се стигне до ноторно 
известните на всички ни решения на Съда 
на Европейския съюз, които обаче се 
възприемат и тълкуват изключително 
превратно — в смисъла, че на практика 
ВАдС няма правото да определя минимални 
размери на адвокатските възнаграждения. 
Последното е въпрос, по който вероятно 
Наредба № 1 ще бъде тепърва поставяна на 
генерално изпитание. За неправилността на 
това тълкуване на решенията на СЕС от 
Дружеството вече изразихме своето 
становище, което беше изпратено на 
почитаемия ВАдС през м. ноември 2019 г. и 
е публикувано на нашата интернет 
страница.  
Поради посоченото до тук, от ДМА — 
София смятаме, че на първо място акцентът 
по нормативното регулиране на 
адвокатските възнаграждения следва да 
бъде сложен върху това, че в момента 
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Наредба № 1 е средство за защита на 
изправната страна по делата, като наредбата 
не позволява съдът да слиза под определени 
стойности. В случая основният въпрос 
продължава да остава балансът между 
правото разноските, сторени от 
неоснователно въвлечената в съдебен спор 
изправна страна, да й бъдат овьзмездени — 
от една страна, а от друга — превенцията 
срещу злоупотреби с това право. Съвсем 
отделен остава въпросът дали е редно 
въобще да бъдат предвиждани средства за 
защита на неизправната страна, доколкото 
по този начин се нарушава основният 
принцип на правото „nemo ех suo delicto 
moliorem suam conditionem facere potest” — 
никой не може да извлича права от 
собственото си противоправно поведение. 
А, че поведението на неизправната страна е 
противоправно е явно от факта, че същата 
бива прогласена като неизправна със 
съдебното решение. 
Въпросът с възнаграждението, като 
гаранция за предоставянето на качествена 
правна помощ също е важен, но от ДМА — 
София смятаме, че той е второстепенен. 
Това е така, защото качеството на една 
предоставяна услуга не може да бъде 
нормативно определен в условията на 
свободна пазарна икономика. Така 
например само фактът, че едно лице е 
придобило правата на адвокат, за 
съжаление по никакъв начин не гарантира, 
че това лице ще предостави качествена 
правна помощ. Нито нормативното 
определяне на минимален хонорар дава 
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такава гаранция. Единствено фактическото 
старание и прилежност на съответния 
адвокат и резултатите, които той постига за 
своите доверители и подзащитни, могат да 
сыдадат представата, че именно този е 
адвокатът, който предоставя качествени 
услуги. Такъв адвокат обаче не се нуждае от 
наредба, за да получава хонорар в 
справедлив и обоснован размер. 
Следователно защитата от един евентуален 
съдебен произвол над онези граждани, 
които са ангажирали качествена (и поради 
което — вероятно по-високо платена) 
правна помощ, следва да е водещата 
причина за нормативното регулиране на 
адвокатските възнаграждения. 
Нормативната уредба следва да слага 
граници на първо място на съда, като в тези 
граници прави невъзможни и недопустими 
каквито и да е разсъждения на съда дали 
това, което доверителят е платил на 
адвоката си е „малко“ или „много“.Най-
първо следва да бъде защитена свободата на 
договарянето, като ограничаването й може 
да бъде само с цел предотвратяването на 
злоупотреби с тази свобода, но в ясно 
определени и максимално обективни 
граници. 
С оглед на изложеното от Дружеството 
намираме за необходимо да вземем 
становище и по въпроса с другите свободни 
юридически професии, по-точно — 
нотариалната и частното съдебно 
изпълнение, чиито доходи се определят на 
базата на приети от държавен орган тарифи, 
и които професии често са обект на не 
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особено здраво, по наше мнение, 
заглеждане от страна на адвокатите. От 
ДМА — София смятаме, че тези професии 
се различават принципно и същностно от 
професията на адвоката. Разликата се 
изразява в това, че нотариусите и ЧСИ са 
частни лица, които обаче осъществяват 
държавни властнически правомощия: 
нотариусите — удостоверителни, а ЧСИ — 
държавната принуда по изпълнението на 
съдебните решения и другите подлежащи 
на изпълнение актове. Именно за това нито 
нотариусите, нито ЧСИ получават 
„възнаграждения“. Те събират такси, точно 
както съдът и другите държавни органи 
събират такси. От ДМА — София сме на 
мнение. че свободата и независимостта на 
адвокатурата са несъвместими с 
приравняването на адвокатския хонорар на 
държавна такса. При това положение от 
Дружеството смятаме, че няма абсолютно 
никаква основа за сравнение между 
адвокатурата и посочените професии по 
отношение на доходите. 
Всъщност изложеното до тук е основен 
аргумент срещу възможността 
адвокатският хонорар да бъда намаляван от 
съда, тъй като именно тази възможност 
придава на хонорара качества, сходни с тези 
на една „такса", чийто размер се определя 
от орган на държавната власт. Подобен 
резултат е напълно неприемлив в условията 
на свобода на стопанската инициатива, 
допълнително защитена от прогласената в 
Конституцията свобода и независимост на 
адвокатурата. Тъй като обаче, в едно 
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демократично общество, в което както 
изправните, така и неизправните имат по 
един глас на изборите и е очевидно, че 
неизправните са повече от изправните, за 
съжаление на законодателят се налага да се 
съобразява с интересите на 
недобросъвестните, само поради тяхната 
многобройност. Така вече повече от 20 
години виждаме как законодателството все 
повече и повече защитава интересите на 
онези, които не изпълняват договорите си и 
другите задължения. Последното е 
непреодолима пречка и от адвокатурата 
следва да бъдат търсени варианти за 
постигането на по-справедлив баланс, 
отколкото е съществуващият в момента. 
След като акцентът на нормативната уредба 
на адвокатските възнаграждения трябва да 
бъде поставен в защита на добросъвестната 
свобода на договарянето, неприемливо е 
тази нормативна уредба да бъде 
задължителна за адвокатите. Следва да бъде 
припомнено, че възнаграждението е право 
на адвоката и определянето на 
задължителен обем за упражняването на 
това право е в остро противоречие със 
свободата на договорянето, а и на личността 
въобще. 
„свобода и независимост на адвокатурата” 
следва да бъде разбирано в смисъл на 
свобода и независимост на всеки отделен 
адвокат, което от Дружеството смятаме, че 
иманентно вюпочва в себе си и свободата и 
независимостта всеки адвокат да може да 
договори такова възнаграждение, каквото 
намери за добре, включително и с преценка 
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на интересите на доверителя или 
подзащитния, които адвокатът е длъжен да 
поставя пред своите собствени интереси. 
Последното е несъвместимо с нормативно 
определен минимален размер на хонорара. 
По сега действащата уредба не само е 
възможно, но практически често се стига до 
ситуации, при които минималният размер 
на хонорара превишава няколкократно 
имуществения интерес на доверителя, 
който търси адвокатско съдействие и 
защита. Така нормативно определените 
минимални хонорари водят към 
предпоставки за лишаване на гражданите от 
защита от избран от тях адвокат, което е 
недопустимо. 
Следва да бъде припомнено също и че 
адвокатът исторически и практически е 
основно фигура на съдебния процес. 
Адвокатът е призван да защитава правата и 
законните интереси на своите доверители и 
подзащитни основно пред съда, като в 
поново време към тези функции на адвоката 
може да бъде включено и представителство 
пред административните органи. 
Изброените процесуални правоотношения 
притежават важността и значимостта, която 
изисква представителството да бъде 
осъществявано от професионалист, чиято 
компетентност е гарантирана (макар и само 
по презумпция, която, уви, в днешно време 
е доста оборима) от качеството на този 
професионалист на адвокат. В това 
отношение от ДМА — София се 
солидаризираме с някой от вече 
представените становища по ПНИДН. 
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Извън сферите на съдебния и 
административния процес нормативното 
регулиране на хонорарите е дори още 
понеоправдано, отколкото то е в тези сфери. 
Тези изисквания всъщност не само не 
защитават, но на практика увреждат 
интересите на адвокатите. Нима е по-добре 
един адвокат, който може да получи 200 
лева за регистриране на ООД например, да 
не получи нищо, защото е длъжен да поиска 
300 лева, която цена е неприемлива както за 
конкретния клиент така и за свободния 
пазар като цяло? Нима не трябва да бъде 
оставено на адвоката, той сам да прецени 
своя интерес? Свободен и независим ли е 
един адвокат, който не може да получи 
доходи от професията си поради 
нормативни изисквания за обема, в който 
той е длъжен да упражни правото си на 
възнаграждение? Или над неговите 
независимост и свобода стои волята на 
колегията, в която той е длъжен да членува 
и която има властта да го накаже, както и 
волята на висшия орган на адвокатурата. 
т.е. волята и „диктата“ на „колектива“? Не 
ни ли връща това в едни други времена на 
властова ретулираност на адвокатската 
професия? 
В обобщение от ДМА — София смятаме, че 
въпросът с адвокатските възнаграждения 
следва да бъде уреден на ниво закон, както 
това е било сторено със Закона за 
адвокатите от 1925 г. Уредбата следва да 
бъде насочена към ограничаване на 
възможността на съда да намалява 
присъжданите адвокатски възнаграждения 
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в съдебния процес (евентуално — също и в 
административния процес). Тази уредба 
следва да има за основен мотив защитата на 
интереса на изправната страна да получи 
овъзмездяване на сторените от нея 
разноски, а гарантирането на качествена и 
отговорна правна помощ е валиден, но 
второстепенен, допълнителен мотив. Бихме 
искали да посочим, че една такава уредба, с 
гарантирани размери, с които изправната 
страна ще бъде овъзмездена, ще даде 
възможност на адвокатите да договарят 
подобри условия за вынагражденията си. 
Така едновременно може да бъде 
постигната целта за достойни и 
справедливи адвокатски хонорари, без да 
бъде навлизано прекомерно в свободата на 
договаряне. Смятаме, че нормативната 
уредба трябва да има следните отправни 
точки:  
а) определяне на обективен критерий за 
основата на хонорара; като пример, един 
такъв обективен критерий би могъл да бъде 
размерът на средното възнаграждение в 
икономическа дейност „Професионални 
дейности и научни изследвания” по данни 
на Националния статистически институт; 
следва да бъде посочено, че изглежда, че 
тази икономическа дейност включва 
адвокатската професия в себе си, но ВАдС 
би могъл да отправи запитване до НСИ дали 
това е действително така и ако не е — в коя 
икономическа дейност попадат адвокатите; 
б) изрично да бъде посочено, че гражданите 
и техните организации имат право да искат 
да им бъде присъден не само действително 
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платения хонорар, но и тази част от него, 
която още не са платили, но са се задължили 
за нея, тъй като задълженията трябва да 
бъда изпълнявани и е неправилно и нередно 
със закон да се създават изисквания кога 
едно задължение трябва да бъде изпълнено, 
пряко на волята на страните по договора; 
последното отново е в защита на свободата 
на договарянето; 
в) ясно да бъде определено, че фактическата 
и правната сложност на едно дело е 
водещият критерий за определянето на 
справедливостта на размера на хонорара, но 
при ненарушаване на обективния критерий 
посочен, в буква по горе; 
г) имущественият интерес (за разлика от 
положението по Наредба № 1 в момента) 
следва да бъде само допълнителен 
критерий, с оглед на предоставянето на 
качествена и отговорна правна помощ, 
доколкото по-високият защитаван 
имуществен интерес на клиента неизбежно 
е обвързан както с по-високи разходи за 
адвоката (например за застраховка на 
професионалната отговорност), така и с 
чисто житейската необходимост, която не 
следва да е водеща, но не може и да бъде 
пренебрегната, за създаването на стимул за 
предоставянето на по-качествена услуга, 
както е във всяка друга стопанска сфера. 
За да не бъдат горните предложения 
разглеждани като голословни, приложено 
представяме разписан един възможен 
вариант за уреждане на въпроса с 
адвокатските възнаграждения на ниво 
закон. Този вариант е само пример как е 
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възможно да бъде уреден въпроса и по 
никакъв начин не претендира нито за 
съвършенство, нито за изчерпателност. 
 
Забележка!!! Предложението е част от 
цялостен проект за нов Закон за 
адвокатурата, който е в процес на изработка 
от страна на АМА — София, още не е 
напълно завършен, нито е утвърден от 
органите на Дружеството. Поради това 
някои от разпоредбите на предложението, 
препращат към други разпоредби, които не 
се съдържат в самото предложение, поради 
което точният им смисъл не може да бъде 
явен. По основните въпроси на 
нормативната уредба на адвокатското 
възнаграждение обаче предложението е 
изчерпателно, като следва все пак да бъде 
изрично посочено, че то не е окончателно и 
в случая се явява само пример за една 
сьзможна уредба на съпроса с хонорарите. 
 
Раздел III 
Адвокатско възнаграждение 
Право на възнаграждение 
Чл.ХХ. (1) Адвокатът има право на 
възнаграждение за своя труд. 
(2) При процесуално представителство пред 
съд, адвокатът има право на отделно 
възнаграждение за разглеждането на делото 
във всяка инстанция, вюпочително при 
връщане на делото за ново разглеждане, 
както и в производствата по отмяна на 
влезли в сила съдебни актове. 
(З) В наказателния процес адвокатът има 
право на възнаграждение като за една 
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съдебна инстанция и за досъдебното 
производство. В 
административнонаказателния процес 
адвокатът има право на възнаграждение 
като за една съдебна инстанция и за 
производството по установяването на 
административното нарушение и 
налагането на административното 
наказание. В административния процес 
адвокатът има право на възнаграждение 
като за една съдебна инстанция както за 
производството по издаване на 
административни актове, така и за 
производството по обжалване на 
административните актове по 
административен ред. 
(4) Адвокатът има право на 
обезщетение по делата, по които има 
качеството на страна и адвокатът е 
предпочел да участва лично в делото без да 
ангажира друг адвокат за своето 
процесуално представителство. В тези 
случаи съдът определя обезщетението 
съобразно фактическата и правната 
сложност на делото и осъжда насрещната 
страна да го заплати. Обезщетението не 
може да бъде по-малко от размера, посочен 
в чл.ХХХ („материален интерес”). Съдът 
определя размера на обезщетението 
съразмерно с изхода на делото. 
(5) Алинея 4 се прилага и когато 
адвокатът е представител по закон на 
страна по делото. 
Размер на адвокатското възнаграждение 
Чл.ХХ. (1) Адвокатът и клиентът определят 
свободно размера на възнаграждението в 
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сключен помежду им писмен договор. 
Писмената форма е за доказване. 
(2) По граждански и по административни 
дела, по които предметът на делото е 
оценяем, възнаграждението може да бъде 
уговорено и резултативно — като 
определена процентна част от уважената, 
съответно — отхвърлената част от 
паричната оценка на предмета на делото. 
(З) В случаите на процесуално 
представителство пред съд, при липсата на 
писмен договор адвокатът има право да 
иска размерът на възнаграждението му да 
бъде определен от съда. В тези случаи съдът 
определя размера на възнаграждението 
съобразно фактическата и правната 
сложност на делото. Определеното 
възнаграждение не може да бъде по-малко 
от размера, посочен в чл.ХХХ („материаиен 
интерес ”), като съдът определя и присъжда 
размер на възнаграждението съразмерно с 
изхода на делото. 
Забрани 
Чл.ХХ. (1) По наказателни дела е забранено 
уговарянето на резултативно 
възнаграждение за защитника и за 
повереника, освен уговорката за 
възнаграждението на повереника на 
гражданския ищец и на гражданския 
ответник по предявените за съвместно 
разглеждане граждански искове. 
(2) Недействителна е уговорката, която 
предвижда адвокатът да получи като 
възнаграждение каквато и да е част от самия 
предмет на делото или целия предмет на 
делото. 
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Право на изправната страна на разноски за 
адвокатско възнаграждение 
Чл.ХХ. (1) Гражданите и техните 
организации имат правото да искат от съда 
да им присъди, в съотвествие и съразмерно 
с изхода на делото, разноските за 
възнаграждението на един адвокат, които са 
сторили и/или са се задължили да направят. 
(2) Гражданите и техните организации имат 
правото на присъждане на разноски за 
адвокатско възнаграждение в рамките на 
съдебния процес и по наказателните и по 
административнонаказателните дела. 
(З) Страната, която иска разноски, 
удостоверява размера на задължението за 
адвокатско възнаграждение със сключения 
между нея и адвоката писмен договор, а при 
липсата на писмен договор съдът определя 
размера по реда на чл.ХХХ, ал.З 
(попредходния член „Размер на 
адвокатското възнаграждение ”). 
(4) С цел недопускането на 
злоупотреби с правото на разноски за 
адвокатско възнаграждение, в случай, че 
насрещната страна направи съответното 
възражение, съдът може да намали размера 
на поисканите разноски за адвокатско 
възнаграждение, когато този размер е 
прекомерен съобразно действителната 
фактическа и правна сложност на делото. 
С цел гарантиране на правото на изправната 
по делото страна да получи справедливо и 
обективно овъзмездяване на разноските за 
адвокатско възнаграждение, които тази 
страна е сторила и/или се е задължила да 
направи поради неоснователното  й 
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въвличане в съдебен процес, съдът може да 
намаля размера на разноските за адвокатско 
възнаграждение само в следните предели: 
1. възнагражденията до един размер на 
основата съдът може да намали с до десет 
на сто; 
2. възнагражденията от един до два 
размера на основана съдът може да намали 
с до двадесет на сто; 
З. възнагражденията от два до пет размера 
на основата съдът може да намали с до 
тридесет на сто; 
4. възнагражденията а от пет до десет 
размера на основата съдът може да намали 
с до петдесет на сто; 
възнагражденията над десет пъти основата 
съдът може да намали с до седемдесет и пет 
на сто. 
(5) Основа за целите на ал.5 е размерът 
на средното възнаграждение на национално 
ниво в икономическа дейност 
„Професионални дейности и научни 
изследвания” по данните, публикувани на 
интернет страницата на Националния 
статистически институт. Съдът взема 
предвид последния месец, за който има 
публикувани данни към момента, в който 
постановява акта, с който присъжда 
разноски за адвокатско възнаграждение. 
(6) Независимо от посоченото в ал.5 
съдът не може да намали възнаграждението 
под размерите, посочени в чл.ХХХ 
(„материсиен интерес”), освен в случаите 
по чл.ХХХ, ал.4 (липса на списък). 
(7) Съдът се произнася и по въпроса за 
разноските за адвокатско възнаграждение в 
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досъдебното производство (наказателни 
дела), в производството по установяването 
на административно нарушение и 
налагането на административно наказание 
(административнонаказателни дела) или в 
производството по издаването на 
административен акт и по обжалването на 
административен акт по административен 
ред (административни дела). 
Размер на разноските за адвокатско 
възнаграждение, който не подлежи на 
намаляване 
Чл.ХХ. (1) За целите на справедливото 
овъзмездяване на разноските на изправната 
страна, както и с оглед на обезпечаването на 
предоставянето на качествена адвокатска 
защита и на независимостта на адвоката, 
включително обезпечаването на 
имуществената отговорност, която 
адвокатите носят за вреди, както и на 
всички други особени задължения, 
произтичащи от упражняването на 
адвокатската професия, съдът не може да 
намали поисканите разноски за адвокатско 
възнаграждение под пределите, посочени в 
следващите алинеи на този член. 
(2) По граждански и по административни 
дела основа за определяне на размера на 
разноските за адвокатско възнаграждение, 
който не подлежи на намаляване, е цената 
на предмета на делото, определена по реда 
на съответния процесуален закон, а по 
административнонаказателни дела — 
размерът на обжалваната глоба и/или 
имуществена санкция. 
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(З) Ненамаляемите размери на разноските 
за адвокатско възнаграждение в делата по 
ал.2 са следните: 
1. при основа до 10 000 лева, 
включително — четиристотин лева; 
2. при основа от 10 000,01 лева до 50 
000 лева — четиристотин лева плюс 
четири на сто върху горницата над 10 000 
лева; 
3. при основа от 50 000,01 лева до 100 
000 лева — две хиляди лева плюс три на 
сто върху горницата над 50 000 лева; 
4. при основа от 100 000,01 лева до 250 
000 лева — четири хиляди и петстотин лева 
плюс две на сто върху горницата над 100 
000 лева; 
5. при основа от 250 000,01 лева до 500 
000 лева — седем хиляди и петстотин лева 
плюс едно на сто върху горницата над 250 
000 лева; 
6. при основа от 500 000,01 лева до 1 
000 000 лева — десет хиляди лева плюс 
0,5 на сто върху горницата над 500 000 
лева. 
7. при основа над 1 000 000 лева — 
дванадесет хиляди и петстотин лева плюс 
0,2 на сто върху горницата над 1 000 000 
лева. 
(4) Когато размерът, изчислен по реда 
на ал.З, е над 20 000 лева, съдът може да 
намали размера на разноските за 
адвокатско възнаграждение съобразно 
правилата по чл.ХХ, ал.5 право на 
изправната страна, но не може да слезе под 
20 000 лева. 
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(5) В заповедното производство 
основата е половината от претендираната 
парична сума. По заявление за издаване на 
заповед за изпълнение на непарично 
задължение се прилага ал.8. 
(6) По граждански дела, по които съдът 
е приел за съвместно разглеждане 
кумулативно съединени искове и/или 
насрещни, и/или обратни искове, основата 
е сборът от цените на всички искове. Това 
правило се прилага и за административни 
дела, при които в едно производство е 
поискана едновременна защита на няколко 
оценяеми права или правоотношения, 
както и по административнонаказателните 
дела, по които в едно производство биват 
обжалвани няколко наложени отделно 
глоби и/или имуществени санкции. 
(7) По граждански дела с евентуално 
или с алтернативно съединени искове 
основата е искът с най-висока цена. 
(8) По граждански и административни 
дела с неоценяем предмет, както и по 
административнонаказателни дела, по 
които санкцията не е парична, 
ненамаляемият размер на разноските за 
адвокатско възнаграждение е хиляда лева. 
В случаите по ал.б ненамаляемият размер е 
толкова пъти по хиляда лева, колкото са 
кумулативно съединените искове 
(граждански дела) или колкото е броят на 
защитаваните права и правоотношения 
(административни дела), а в случаите по 
ал.7 размерът от хиляда лева се увеличава с 
по петстотин лева за втория и за всеки 
следващ съединен неоценяем иск. По 
административнонаказателни дела, по 
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които кумулативно е наложена както 
парична, така и непарична санкция, 
ненамаляемият размер на разноските за 
адвокатско възнатраждение е хиляда лева 
за непаричната санкция, плюс съответният 
размер за паричната санкция, изчислен по 
реда на ал. 3. 
(9) По наказателни дела ненамаляемият 
размер на разноските за адвокатско 
възнаграждение се определя съобразно 
предвиденото за деянието най-тежко 
наказание, както следва: 

1. при наказания, по-леки от 
лишаването от свобода — четиристотин 
лева; 

2. при наказание лишаване от свобода 
до три години — петстотин лева; 
3. при наказание лишаването от 
свобода до пет години — осемстотин 
лева; 
4. при наказание лишаване от свобода 
до десет години хиляда и 
петстотин лева; 
5. при наказание лишаване от свобода 
до петнадесет години— две хиляди 
лева; 
6. при наказание лишаване от свобода 
над петнадесет години — три 
хиляди лева; 

7. за особено тежки престъпления, 
наказуеми с лишаване от свобода повече 
от двадесет години, с доживотен затвор 
или с доживотен затвор без замяна — 
пет хиляди лева. 
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(10) В изпълнителното производство 
ненамаляемият размер е половината от 
размерите по предходните алинеи, които от 
тези алинеи са приложими. 

(11) Всяка страна в изпълнителното 
производство, която носи в същото 
задължение за разноски, може да поиска от 
съда намаляване на разноските за 
адвокатско възнаграждение на насрещната 
страна. Искането се подава и разглежда по 
реда за обжалване на действията на 
съдебния изпълнител, предвиден в 
Гражданския процесуален кодекс. По 
искането съдът се произнася с определение, 
което не подлежи на обжалване. 

Право на други разноски за адвокат 
Чл.ХХ. (1) Гражданите и техните 

организации имат право да ангажират 

адвокат от колегията, в чийто район се 

намира техният настоящ адрес или 

седалището им. 

(2) Когато местната компетентност 

изисква извършването на процесуални 

действия извън района на колегията на 

адвоката по ал. 1, страната има правото и на 

разноски за разходите на адвоката за път. 

Размерът на разходите на адвоката за път се 

определя нормативно по реда на ал.5 и 

извършването на тези разходи не подлежи 

на удостоверяване с документи. 
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(З) Когато отдалечеността на 

мястото, където ще бъде извършено 

процесуалното действие и определеният за 

начало на процесуалното действие час, 

взети предвид заедно, са такива, че 

единственият начин адвокатът да вземе 

нормално участие в процесуалното 

действие е той да пристигне на мястото 

предишния ден, страната има право и на 

разноски за разходите на адвоката за една 

нощувка. Извършването на разходи за 

нощувка трябва да бъде удостоверено пред 

съда със съответните отчетни документи. 

(4) В случаите по този член, 
ненамаляемият размер на разноските за 
адвокатско възнаграждение, определен по 
реда на чл.ХХХ и XXX, се увеличава в 
зависимост от отдалечеността на мястото 
на извършване на процесуалното действие 
от седалището на съответната адвокатска 
колегия, както следва: 
1. при отдалеченост до сто километра 

включително — без увеличение; 
2. при отдалеченост от над сто, но до 

двеста и петдесет километра включително 
увеличението е с двадесет и пет на сто; 

3.  при отдалеченост от над двеста и 
петдесет километра, но до петстотин 
километра включително увеличението е с 
петдесет на сто; 
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4. при отдалеченост от над петстотин 
километра увеличението е със сто на сто. 
(5) Висшият адвокатски съвет приема 
наредба, с която определя: 

1. единна стойност за един километър, 
по която се определя размерът на 
разноските на адвоката за пътни; 
2. максимална стойност на разноските 
на адвоката за нощувка; за съдебния район 
на всеки окръжен съд се определя отделна 
стойност съобразно икономическите 
условия в съответния съдебен район. 
(6) когато съдът прецени, че исканите 
разноски по ал. 2 и 3 са прекомерни с оглед 
на икономическото положение в страната 
и/или в съответният съдебен район, съдът 
може да ги намали, но с не повече от една 
втора. 

Действия на съда при липса или 

непълнота на искането за разноски за 

адвокат 

Чл.ХХ. (1) Никоя от разпоредбите 

на този раздел не задължава съда да 

присъжда разноски за адвокат в размер, 

който не е поискан. 

(2) когато размерът на поисканите 

разноски за адвокат е по-малък от 
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минимумите, предвидени в този раздел, 

съдът присъжда размера на поисканото. 

(З) Най-късно с последното 

действие, с което страна може да поиска 

разноски според предвиденото в 

съответния процесуален закон, страната е 

длъжна да представи подробен списък на 

разноските за адвокат, включително с 

посочване на минималните размери на 

разноските за адвокатско възнаграждение и 

на другите разноски за адвокат, според 

предвиденото в този раздел, както и 

начинът, по който са изчислени. В списъка 

страната може да включи доводи за 

присъждане на разноски за адвокат над 

предвидените в този раздел минимуми, с 

оглед на фактическата и правната сложност 

на делото. 

(4) Ако страната не е представила 
навременно списък по ал. 3, съдът не е 
обвързан от разпоредбите на този раздел и 
може да присъди разноски в размер по своя 
собствена преценка. В тези случаи страната 
не може да иска изменяне и/или допълване 
на акта на съда за разноските, нито да го 
обжалва в тази му част. 
(5) Висшият адвокатски съвет може да 
приеме образец на списъка по ал. 3. 
Представянето на списък не по приетия 
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образец не се отразява на действителността 
на списъка и на искането за разноски. 

Привилегия на вземанията на адвоката за 
вынаграждение и за разноски 

Чл.ХХ. (1) Неплатените вземания на 

адвоката за възнаграждение и за разноските 

по чл.ХХХ (пътни и нощувка) подлежат на 

предпочтително удовлетворение, която 

привилегия има ред след привилегията по 

чл. 136, ал. 1, т. б от Закона за задълженията 

и договорите. 

(2) Вземанията по ал. 1 подлежат на 

предпочтително удовлетворение от цялото 

имущество на длъжника. 

(З) За присъдените, но неплатени 

вземания по ал. 1 адвокатът може да иска 

издаването на изпълнителен лист на свое 

име директно срещу осъдената да плати 

разноските страна, на основание съдебния 

акт за присъждането на разноските. 

(4) За неприсъдените и неплатени 

вземания по ал. 1 адвокатът може да подаде 

заявление за издаване на обикновена 

заповед за изпълнение независимо от 

техния общ размер. 
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Правила при прекратяване на 
представителството и при други особени 

случаи 
Чл.ХХ. (1) Когато клиентът оттегли 

пълномощното, ако между клиента и 

адвоката няма постигнато друго 

съглашение, адвокатът има право на 

всичко, което е предвидено в договора с 

клиента по отношение на 

възнаграждението. 

(2) Адвокатът има правото по ал. 1 

и когато делото бъде прекратено поради 

оттегляне на или отказ от иска, поради 

друга причина, за която адвокатът не 

отговаря, както и поради помирение на 

страните или когато делото приключи със 

споразумение или със спогодба. 

(З) Когато оттеглянето на 

пълномощното е по уважителна причина по 

чл.ХХ., ал. 2, адвокатът няма право на 

възнаграждение и е длъжен да върне 

всичко, което е получил по поръчката, за 

която пълномощното му е било 

основателно оттеглено. 

(4) когато адвокатът се откаже от 
поетото представителство, независимо от 
причините, той има право на част от 



Страница 69 от 75 

№ Подател Предложение/Становище 

Приема 
/не приема 
предложен

ието 

Мотиви на вносителя 

 
Мотиви за неприемане 

на предложението 

уговореното възнаграждение съразмерно с 
извършената работа, ако е бил 
добросъвестен и е изпълнил задълженията 
си до този момент с грижата на добрия 
адвокат. 
(5) Във всички случаи адвокатът има 
право да иска разноските, които е сторил по 
съответната поръчка и които не са му 
възстановени от клиента към момента на 
прекратяването на пълномощията. 
(6) В случаите по ал. 4, когато 
адвокатът и клиентът не могат да постигнат 
съгласие за размера на дължимото, те 
отнасят спора за решаване пред 
адвокатския съвет на колегията, в която 
адвокатът е вписан. Ако при разглеждането 
на спора адвокатският съвет установи 
недобросъвестност или липсата на 
изискуемата грижа от страна на адвоката, 
адвокатският съвет повдига на адвоката 
дисциплинарно обвинение и спира 
разглеждането на спора до влизането в сила 
на дисциплинарната присъда на 
дисциплинарния съд. 
(7) Решението на адвокатския съвет по 

ал. 4 може да бъде оспорено в 14-дневен 

срок от съобщаването му пред окръжния 

съд по седалището на адвокатската 

колегия. Съдът разглежда оспорването в 

закрито заседание, освен ако не прецени, че 

е необходимо да разгледа оспорването в 

открито заседание, с призоваване на 

адвоката, на клиента и на представител на 
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адвокатския съвет, и да събере 

доказателства. Съдът се произнася с 

решение, което е окончателно. 

 

 

 
 
 

 
 

61. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - Варна 

АС при АК – Варна подкрепя така 
предложения проект за изменение и 
допълнение на Наредба № 
1/09.07.2004 г. за минималните 
размери на адвокатските 
възнаграждения. 
Изразяват категорично становище 
против по едно от другите внесени 
становища, според което адвокатско 
възнаграждение не следва да се 
заплаща авансово. 
 

За сведение Изразяват категорично становище против 
по едно от другите внесени становища, 
според което адвокатско възнаграждение не 
следва да се заплаща авансово, тъй като 
след сключване на договора между адвокат 
и клиент, адвокатът поема и извършва 
възложената му работа, поради което от 
момента на подписване на договора му се 
дължи взнаграждението. Правилно и 
необходимо е адвокатското възнагрждение 
да се заплаща авансово преди започване на 
работа или разсрочено по време на 
извършване на работата, но не и след 
приключване на същата от страна на 
адвоката. 
 

 

62. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
Габрово 

АС при АК – Габрово подкрепя така 
предложения проект за изменение и 
допълнение на Наредба № 
1/09.07.2004 г. за минималните 
размери на адвокатските 
възнаграждения. 

За сведение Изразяват категорично становище против 
по едно от другите внесени становища, 
публикувани на сайта на ВАдвС, според 
което адвокатско възнаграждение не следва 
да се заплаща авансово, тъй като след 
сключване на договора между адвокат и 
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Изразяват категорично становище 
против по едно от другите внесени 
становища, според което адвокатско 
възнаграждение не следва да се 
заплаща авансово. 
 

клиент, адвокатът поема и извършва 
възложената му работа, поради което от 
момента на подписване на договора му се 
дължи взнаграждението.  

63. 

Адвокатски 
съвет при 

Адвокатска 
колегия - 
Габрово 

С Наредбата следва да се определят и 
минималните адвокатски 
възнаграждения за учредяване, 
регистриране и вписване на промени 
в ТРРЦЛНЦ на ЕТ, търговски 
дружества, кооперации и сдружения с 
нестопанска цел. 

Не се 
приема 

Необходима е правна регламентация и на 
тези отношения между клиента и адвоката. 

Същите са определени с 
представения проект. 

64. 
Адв. Даниела 

Минева 

§ З, т. 1 от проекта да добие следното 
съдържание: 
„За проучване на дело с Даване на 
мнение, без участие в съдебното 
производство, възнаграждението е 
100 лв. “ 
 

Не приема  Някои от предвидените изменения в 
сумите за съответните видове 
възнаграждения, не са в съответствие с 
частта от мотивите към приетия от ВАдвС 
проект за изменение на Наредба № 1, в 
която е заявено, че поради влошаването на 
икономическата обстановка не е 
икономически обусловено рязкото вдигане 
на някои минимслни суми, спрямо 
отменените промени от 2014 г. Като се 
отчете, че предвидените в Наредба № 1 
възнаграждения са минимални и тя не 
ограничава договарянето на по-високи 
възнаграждения от упоменатите в нея, 
считам, че предложените размери за 
минимални възнаграждения, в упоменатите 
по-долу текстове от проекта, не могат да 
обусловят извод за достъпност на 
адвокатска защита. По § 3, т. 1 от проекта за 
изменение — прието е петкратно 
увеличение в сравнение с изменението от 
2014 г., което следва да се намали на 100 лв. 

Проучването на делото е 
свързано с изясняване на 
цялата фактичечска 
обстнавка по случая, 
проучване на относимата 
съдебна практика, а 
даването на мнение значи, 
че адвокотът е наясно с 
необходимите действия, 
които следва да бъдат 
предприети. Така 
адвокатът е свършил 
цялата работа по делото 
без процесуалното 
представителство и 
съответно този труд следва 
да бъде справедливо 
заплатен. 
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65. 
Адв. Даниела 

Минева 

По § 4, т. 1, б. „д“ от проекта за 
изменение числото „150” в текста на 
чл. 7, ал. 1, т. 4 да се замени с числото 
„350”. 
 

Не се 
приема 

Изменението е двукратно увеличение в 
сравнение с изменението от 2014 г. 
 

Предложеният размер 
съответства на сложността 
на делата и кореспондира с 
останалите предложени 
възнаграждения в тази 
алинея. 

66. 
Адв. Даниела 

Минева 

По § 4, т. 1, б. „е“ от проекта за 
изменение числото „200” в текста на 
чл. 7, ал. 1, т. 4 да се замени с числото 
„350“. 
 

Не се 
приема 

Предложено е увеличение с 1.67 в повече, в 
сравнение с изменението от 2014 г. С оглед 
целта на тези производства и различните 
искания, които могат да бъдат заявени с тях 
(при охранителните производства - 
съставяне на акт за смърт, установяване на 
образование при обезпечаването на 
доказателства чрез разпит на свидетел) , 
предложението ми е числото „200” в текста 
на чл. 7, ал. 1, т. 4 да се замени с числото 
„350“. 
 

Предложеният размер 
съответства на сложността 
на делата и различните 
искания, които могат да 
бъдат направени по тях. 

67. 
Адв. Даниела 

Минева 

По § 5, т. 2 от проекта: 
В чл. 8, ал. 2, т. 1 числото „1200“ да се 
замени с „600“ 

Приема се С предлаганото изменение на чл. 8 ал. 2, т. 
1 за дела по ЗУТ и ЗКИР минималният 
размер на възнаграждението е определен в 
размер на 1200 лв. Намирам, че с оглед 
спецификата на различните основания, 
поради които могат да се развият съдебни 
производства по ЗУТ и ЗКИР, в много от 
случаите този минимален размер няма да 
бъде пропорционален на защитавания 
интерес (например при обжалване размера 
обезщетението за отчуждаван имот; 
заповеди за премахване на обекти по чл. 56, 
ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ; заповеди по чл. 
194, ал. 1, чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ; заповеди 
за спиране предварителното изпълнение на 
индивидуални административни актове и 
др.п.). С проекта за изменение на Наредба 
№ 1 е прието двукратно увеличение в 
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сравнение с изменението от 2014 г. 
Предложението ми е числото „1200” в 
предложения проект за текста на чл. 8, ал. 2, 
т. 1 да се замени с числото „600”. 
 

68. 
Адв. Даниела 

Минева 

По § 5, т. 2 от проекта: 
В чл. 8, ал. 2, т. 2 числото „500“ да се 
замени с „350“. 

Приема се По аналогични на посочените в 
предходното предложение съображения, 
предложението ми е числото „500” в 
предложения проект за текста на чл. 8 ал. 2 
т. 2 (за дела по КСО) да се замени с числото 
„350”  
 

 

  

По § 9, т. 1, б. „з”, да се измени 
редакцията на чл. 13, ал. 1, т. 9, като 
добие следното съдържание: 
„Ако адвокатът не е участвал в 
наказателното производство, за 
обжалване или по искане за отмияна 
на мерки за процесуална принуда без 
явяване пред съд – 300 лв., а в 
случаите на явяване пред съд – 400 
лв.? 
 

Не се 
приема 

По § 9, т. 1, б. „з” от проекта за изменение 
прието е двукратно увеличение в сравнение 
с изменението от 2014 г. Същевременно 
редакцията на чл. 13, ал. 1, т. 9 от Наредбата 
урежда само случаите за минималния 
размер на възнаграждение, в които мярката 
за процесуална принуда се разглежда в 
открито съдебно заседание. Поради това 
следва да има уреждане и за случаите, 
когато адвокат оказва правна помощ във 
връзка с мерки за процесуална принуда, 
които се разглеждат в закрито заседание 
(чл. 68 и чл. 69а от НПК). В тази връзка, 
предложението ми е да се измени 
редакцията на чл. 13, ал. 1, т. 9, като добие 
следното съдържание: 
„Ако адвокатът не е участвал в 
наказателното производство, за обжалване 
или по искане за отмияна на мерки за 
процесуална принуда без явяване пред съд 
— 300 лв., а в случаите на явяване пред съд 
— 400 лв.“ 
 

Предложеният размер е 
обоснован с оглед 
характера на делата, 
сложността им и 
необходимостта от 
извършване на спешни 
действия, 
продължителността им, 
независимо от часа на 
денонощието. 
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69. 
Адв. Даниела 

Минева 

По § 9, т. 1, б. „и“ от проекта, да се 
отмени чл. 13, ал. 1, т. 10 от 
Наредбата. 

Приема се Систематически следва да бъде отменена 
разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 10, като е 
необосновано една и съща материя в един 
нормативен акт да бъде уреждана два пъти. 
С разпоредбата на чл. 6, ал. 3 е предвидено 
минималното възнаграждение за проучване 
на дело (без да е уточнен неговият вид като 
гражданско, административно, наказателно 
или административнонаказателно) с даване 
на мнение по него. Поради това, не е 
необходимо да има нарочна разпоредба за 
този вид адвокатска дейност в чл. 13, ал. 1, 
още повече, че същата касае само защита на 
подсъдим, частен обвинител или частен 
тъжител. 
 

 

70. 
Адв. Даниела 

Минева 

Да се измени разпоредбата на чл. 10, 
т. 2. 
„за процесуално представителство, 
защита и съдействие на страните по 
изпълнително дело и извършване на 
действия с цел удовлетворяване на 
парични вземания до 1000 лв. – 200 лв. 
и за вземания над 1000 лв. - 1/2 от 
съответното възнаграждение по чл. 7, 
ал. 2, т. 2 – 7;“. 

Приема се Необходимо и обосновано е да се измени 
разпоредбата на чл. 10, т. 2 от Наредба № 1. 
В обсъжданията на ВАдвС през 2018 г., 
свързани с измененията на тази разпоредба, 
не е съобразено, че адвокат може да 
осъществява процесуално 
представителство, защита и съдействие в 
изпълнителното производство както на 
взискателя, така и на длъжника. И в тази 
връзка, ако има аргументи, че за адвокат-
повереник на взискателя, приетият начин за 
определяне на минималното адвокатско 
възнаграждение в изпълнително 
производство за събиране на парични 
вземания с размер до 500 лв. и от 500.01 лв. 
до 1000 лв., съответства като размер на 
положения от адвоката труд, не така стои 
въпросът за размера на минималното 
възнаграждение за адвоката — повереник 
на длъжника. По този въпрос по-детайлни 
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съображения са изложени в Предложение 
до ВАдвС с изх. № 138/04.06.2020 г. на 
Адвокатска колегия Велико Търново. 
 

71. 
Адв. Даниела 

Минева 

Промяна на чл. 18, ал. 2 от Наредбата, 
която да придобие следната редакция:  
„За процесуално представителство, 
защита и съдействие по дела срещу 
наказателни постановления, в които 
административното наказание е под 
формата на глоба, имуществена 
санкция и/или е наложено 
имуществено обезщетение, 
възнаграждението се определя по 
правилата на чл. 7, ал. 2 върху 
стойността.“ 
 

Не се 
приема 

Изменението следва да се направи за по-
голяма яснота. 

Редакцията на 
разпоредбата е ясна и не се 
нуждае от изменение. 

Fin 


