
From:                                 Петя Хантова
Sent:                                  Mon 19/09/2022 20:07
To:                                      arch
Subject:                             Предложение за допълване на проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изменение и допълнение на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските 
възнаграждения

От адв. Петя Хантова, личен №1400024927, АК - Благоевград

1.В разпоредбата на чл.6 да се добави нова точка 15 със следния текст: „за участие на адвокат в работата 
на тръжни, конкурсни и концесионни комисии по Закона за държавната собственост, Закона за 
общинската собственост, Закона за концесиите, Закона за държавния служител и Кодекса на труда 
адвокатското възнаграждение се определя по реда на чл. 6, ал. 1, т. 8 на база ¼ от стойността, за която 
е обявена процедурата, но не по-малко от 1000 лв.“

2. В чл.13 да се добави нова алинея 5 със следния текст: “ за оказване на правна помощ на задържано лице 
по ЗМВР се дължи възнаграждение в размер на 300 лева“

3.       Досегашния текст на чл.14 да стане ал.1 и да се добавят още две алинеи 2 и 3 със следния текст:

„ал.2 За процесуално представителство, защита и съдействие в условията на спешност, в неработни 
и празнични дни и/или в периода от 19,00 часа до 08,00 часа   възнаграждението, определено по реда на 
чл.13  се увеличава се дължи в двоен размер.

ал.3 При оказване на правна помощ, включваща посещение при клиент по негова инициатива в 
местата за задържане (арести, затворнически общежития и затвори) или в центрове за временно 
настаняване освен основното възнаграждение за конкретната правна помощ се дължи и добавка  в 
размер на 250 лева за всяко посещение.“

Мотиви: Адвокатите често участват в работата на колективни помощни органи при провеждане на 
различни тръжни, конкурсни и концесионни процедури и работата им като членове се неглижира. 
Предложението ми по пункт 2 е продиктувано от факта, че в наредбата липсва минимум за защита на 
задържано лице. По пункт 3 предложението ми за ал.2 в чл.14 е мотивирано от адекватно заплащане 
на труд, полаган в извънредни времеви рамки, а за ал.3 в чл.14 - да действа възпиращо на 
задържаните лица да злоупотребяват с правата си за сметка на адвоката.

Успех!
-- 
адв. Петя Хантова,
град Петрич, п.к.2850, ул."Пере Тошев" №6, ет.1
тел/факс 0745 20 669
мобилен телефон 0898 62 99 58
**********************
Hantova Petya, lawyer
Pere Toshev Str., 6, floor 1, Petrich 2850, Bulgaria
tel/fax: +359 745 20669; mob. +359 898 629958

Съгласно чл. 33 от Закона за адвокатурата на Република България, настоящото съобщение и 
приложенията му представляват адвокатска кореспонденция, която е неприкосновена от 
трети лица, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде 
използвана като доказателство. В случай на получаване по погрешка, подлежи на незабавно 
унищожаване.
According to Art. 33 of the Law on Barristers of the Republic of Bulgaria, the present Communication and 
its annexes constitute legal correspondence, which is inviolable by third parties not subject to review, 



copying, inspection and seizure and can not be used as evidence. In case of receipt by mistake, subject to 
immediate destruction.


