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     ДО  
     Г-Н БОЙКО БОРИСОВ - 
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   ДО 

     МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ  
                                            НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

   ДО 
     Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ - 
                                             МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО  

 
 
 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 
 По предложения проект на Постановление на Министерския съвет за 
изменение и допълнение на Наредбата за заплащане на правна помощ, Висшият 
адвокатски съвет изразява следното становище: 
 
 В чл. 3 ал.1  от действащата   Наредба за заплащане на правната помощ е 
въведен принципът, че възнагражденията за оказана  правна помощ  по Закона 
за правната помощ се изплащат на адвоката  след осъществяване на дейностите, 
респ. приключване на делата. В ал.2 на чл. 3 е предвидено изключение само  за 
дела, продължаващи повече от  6 месеца, при които адвокатът  може да направи 
искане за авансово плащане на част от възнаграждението в размер до 50  на сто 
от максимално предвиденото  за извършената работа, което се приспада от 
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дължимото окончателно възнаграждение.  За да получи възнаграждение за 
осъществената  правна помощ, адвокатът попълва  отчет по образец, утвърден 
от  Националното бюро за правна помощ - чл. 5 от  Наредбата, към който 
прилага изискуемите се  документи. 
 
 В проекта на Постановление на Министерския съвет е предвидено  
изменение и допълнение на чл. 3 и чл. 5 от Наредбата за заплащане на правна 
помощ /НЗПП/. Предвидените промени  имат за цел  да създадат правно 
основание и облекчени условия  за авансово плащане на  адвокатските 
възнаграждения за правна помощ  по време на извънредното положение, 
обявено  с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /ДВ бр.22 от 2020 
г./ и до 6 месеца след отмяната му. 
 
 С предвидената в проекта нова  ал. 3 на чл. 3 от НЗПП  е създадена правна  
възможност за авансово плащане  до 50 на сто от максимално предвидения 
размер на възнаграждението за съответната работа, по  искане на адвоката, по 
време на извънредното положение и до 6 месеца  от отмяната му. Предвидено 
е, че  искането за авансово плащане може да се направи и преди  изтичане на 6 
месеца от акта за  назначаване на адвоката.  
 
 С   новата  ал.2  на чл. 5 от НЗПП се  създава  възможност, при отчитане 
работата на адвоката, при направено искане за авансово плащане, да отпаднат 
част от изискващите се до момента  документи. 
            
 В условията на затруднено функциониране на съдебната система, 
забавяне при разглеждане  на делата и ограничения в  достъпа  до съдебните 
сгради и деловодствата, поради наложените мерки за превенция и ограничаване 
разпространението на COVID-19,  предвидената нова правна възможност за 
авансово плащане по НЗПП и  облекчените условия при изготвяне отчетите на 
адвокатите, ще благоприятства дейността им. По  време на извънредното 
положение и в месеците след отпадането му, през които е обявена извънредна 
епидемиологична обстановка, доходите на адвокатите рязко намаляха, което 
създаде значителни материални затруднения за  погасяване на задълженията 
им за поддържане на работни  помещения, изплащане на  данъци,  
осигурителни вноски, средства за живот  и пр. Измененията и допълненията ще 
облекчат до известна степен затрудненията на адвокати, вписани в регистъра 
за правна помощ.  
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 С промените в Наредбата ще бъде облекчена и работата на съда и  
съдебните служители във връзка с изготвяне и снабдяване на адвокатите с 
копия от документи по делата. 
 
 Чрез предвиденото авансово плащане на 50 на сто от размера на 
възнаграждението,  което  впоследствие ще бъде приспаднато от окончателното 
плащане  на адвокатското възнаграждение, няма да се натовари бюджетът на 
НБПП. 
 
        В заключение, Висшият адвокатски съвет изразява положително 
становище относно предвидените изменения и допълнения на НЗПП. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ: 
 

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА 
 


