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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във  връзка  с  поставения  на  обществено  обсъждане  проект  на
Постановление  за  изменение  и  допълнение  на  Наредбата  за  заплащане  на
правната помощ (Наредбата), приета с Постановление №4 на Министерски съвет
от 2006 г.( обн. в ДВ, бр.5 от 2006 г., изм. и доп. в ДВ, бр.59 от 2009 г., доп. в ДВ,
бр.31 от 2011 г., изм. и доп. в ДВ бр.57 и бр. 98 от 2015 г. и в ДВ, бр.69 от 2020 г.,
изразяваме следното становище:

В сега действащите Закон за правната помощ и Наредба за заплащане на
правната помощ са залегнали множество проблеми, които не гарантират разумен
достъп  до  качествена  правната  помощ  за  социално  затруднени  потребители,
поставени в риск и ползващи се от завишена законова защита или изпитващи
финансови затруднения, което на практика е в ущърб на обществото. 

Предвидените възнаграждения на служебните защитници,  чиито функции
се поемат и осъществяват от наши колеги – адвокати, вписани в Националния
регистър  на  правната  помощ,  са  необосновано  ниски,  несъразмерни  на
количеството и качеството на положения труд. Чрез занижените ставки в частта
на нормативно определения минимум и максимум на възнагражденията, НБПП и
Министерство на правосъдието (МП) на практика прехвърлят социалната функция
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на държавата върху плещите на самоосигуряващи се лица,  полагащи труд на
свой  риск  и  за  собствена  сметка,  което  води  до  извода,  че  държавата  е
абдикирала от социално поверената й роля при предоставяне на правна помощ. 

В тази връзка държим да отбележим, че отчитаме ангажимента за защита
на социално затруднени лица, който всеки един от нас, адвокатите, поема при
встъпването  си  в  длъжност.  Но  съобразявайки  настоящата  организация  на
правната помощ, която не се осъществява от всички действащи адвокати, а само
от ограничен кръг – временно вписаните в регистъра към НБПП, намираме за
нецелесъобразно и за несправедливо държавната функция за социална подкрепа
да бъде прехвърлена изцяло или частично върху този ограничен кръг наши колеги
–  служебни  защитници.  В  случай,  че  организацията  на  правната  помощ бъде
променена на законово равнище, то може да се предвиди задължение за всички
вписани адвокати да предоставят правна помощ в законово предвиден минимум
(по  едно  съдебно  и/или  досъдебно  производство  за  година)  при  достойно  и
справедливо овъзмездяване на положения труд. При желание и на доброволен
принцип  адвокат  може  да  поеме  и  по-голям  брой  дела,  като  вместо
възнаграждение за пложения труд, по почина на други европейски държави,  на
адвокатите могат  да бъдат предоставени други социални придобивки -  в  това
число,  дължимите  осигуровки  да  бъдат  заплатени  за  сметка  на  държавния
бюджет  /както  е  при  съдиите,  прокурорите,  следователите  и  всички  държавни
служители/, или да им се признае  допълнителен осигурителен стаж. При всички
случаи  положеният  труд  следва  да  бъде  равностойно  и  справедливо
овъзмезден /чрез парично възнаграждение, поети от държавата осигуровки и/или
признат  допълнителен  осигурителен  стаж/.  Извън  горното,  възнагражденията,
които се заплащат на служебните защитници, следва да кореспондират с размера
на  възнагражденията,  които  получават  невписаните  в  НБПП  адвокати  за
предоставяната от тях аналогична, рискова и високо професионална адвокатска
дейност.  Предлагаме  заложените  минимални  и  максимални  размери  на
възнагражденията  по  Наредбата  да  се  равнят  на  действащата  нормативна
уредба  при  определяне  размера  на  адвокатските  възнаграждения,  като  към
момента  такава  регулация  се  предоставя  чрез  Наредба № 1  за  минималните
размери на адвокатските възнаграждения.

Считаме, че предвидените нови размери на възнаграждения в предложения
проект  за  изменение  на  Наредбата  отново  не  отговарят  на  спецификата  на
полагания  високо  интелектуален  труд,  както  и  не  покриват  съпътстващите
дейността на адвоката разходи, необходими и присъщи при осъществяването на
неговата професионална дейност.  С предложения проект на постановление за
изменение и допълнение на Наредбата е предвидено заложените минимуми на
възнаграждения  да  се  запазят,  а  максимумите  да  нарастнат  в  незначителна
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степен  и  с  нееднакъв  темп  по  видове  дейности,  като  увеличението  не  е
съпроводено  от  никаква  правна,  финансова  и  социална  обосновка  относно
начина,  по  който  е  остойностен  положеният  адвокатски  труд.  В  приложените
мотиви  и  частична  предварителна  оценка  към  постановлението  отсъства
обяснение дали и по какъв начин са зачетени необходимите и присъщи разходи
за  дейността  на  адвокатите-служебни  защитници  при  определяне  на  новите
ставки.

Считаме,  че  основните  проблеми  на  законодателството,  свързано  с
правната  помощ,  част  от  които  могат  да  бъдат  решени  чрез  изменение  на
Наредбата за правната помощ, в рамките на законовата делегация, са следните:

 Критериите за предоставяне на правна помощ са формални, не се прави
никаква  проверка  на  декларираните  данни  за  социално,  икономическо  и
здравословно състояние на лицата, които кандидатстват за предоставяне
на  безплатна  правна  помощ,  поради  което  често  се  спекулира  с
предоставената правна помощ и тя нерядко се отпуска на лица, които имат
стабилно финансово и имотно състояние и са в състояние сами да поемат
своята  правна  защита.  В  тази  връзка,  намираме  за  наложително  при
проверка на заявленията НБПП, съдът или другите оправомощени лица да
изискват  прилагане  на  доказателства,  респ.  да  извършват  служебна
проверка  относно  получаваните  трудови  доходи  и  пенсии,  придобитите
недвижими  имоти,  вписаните  и/или  декларираните  договори  за  наем  и
други източници на доходи от лицата, които кандидатстват за отпускане на
правна  помощ,  преди  решението  за  отпускане  на  безплатната  правна
помощ и назначението на служебни защитници. В случай, че впоследствие
бъдат  представени  доказателства  относно  финансовото  и  имотното
състояние на потребителите на правна помощ, то да съществува стриктно
регламентирана  процедура  относно  начина,  по  който  се  отчитат
новопредставените документи.

 В Закона за правна помощ не са посочени всички необходими критерии, въз
основа  на  които  да  се  определят  справедливи  и  адекватни  адвокатски
възнаграждения за положения труд от служебните защитници, вписани в
НБПП,  като  те  следва  да  отчитат  освен  количеството  и  качеството  на
предоставената  правна  помощ,  така  също  и  да  съобразяват  и
овъзмездяват  всички  разходи  на  служебните  защитници,  към  които  се
числят както разходите по чл.38, ал.5 от Закона за правната помощ (пътни,
дневни  и  квартирни),  така  и  разходите  за  копиране  и  принтиране  на
материали  по  делото,  и  всички  други  обичайни  разходи,  съпътстващи
дейността на адвокатите като самоосигуряващи се лица.  Тук включваме
основните  разходи  за  дейността  –  наем  на  кантора;  застрахователни
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премии по застраховки професионална отговорност; разходи за техника и
канцеларски  материали;  заплати  за  административни  сътрудници и  друг
помощен персонал; разходите за задължителни и необходими обучения за
поддържане и повишаване на професионалната квалификация, присъщи на
дейността  като  адвокати  .  Понастоящем  законовата  уредба  относно
критериите  за  определяне  размера  на  възнагражденията  на  служебните
защитници е повече от лаконична – единствените законово регламентирани
критерии включват вида на предоставяната правна помощ – устна правна
консултация, подготовка на документи за процесуално представителство и
същинска  дейност  по  процесуално  представителство,  правната
квалификация на деянието,  разделяне на наказателно, гражданско и/или
административно  производство  и  броя  на  присъствените  заседания,  на
които адвокатите са се явили. Законът за правната помощ в действащата
си  редакция  не  предвижда  качествени  критерии  за  оценка  работата  на
адвокатите-служебни защитници,  нито делегира подобна нормотворческа
преценка  на  НБПП,  предвид  спецификата  на  адвокатската  дейност  и
прогласената  на  конституционно  ниво  независимост  на  адвокатурата  и
автономия при нейното управление. В тази си част, свързана с въвеждане в
проекта на Наредбата на нов „качествен“ критерий за определяне размера
на  възнаграждението  на  служебните  защитници,  същата  излиза  извън
законовата делегация по чл.37, ал.1 от ЗПП, доколкото нито Министерство
на правосъдието,  нито НБПП не разполагат  с  правомощие да въвеждат
нови критерии извън законово регламентираните. Настоящата редакция на
разпоредбата  на  чл.37,  ал.1  от  ЗПП гласи:  „Заплащането на  правната
помощ е съобразно вида и количеството на извършената дейност и се
определя в наредба на Министерския съвет по предложение на НБПП.“

 Налице  е  усложнена,  несъобразена  с  изискванията  на  електронното
правосъдие  и  нерегламентирана  като  краен  срок  по  приключване
процедура по отчитане на правната помощ, което затруднява адвокатите
при отчитане на тяхната дейност, въвежда ги в допълнителни разходи по
окомплектоване и представяне на изискваните документи и ненужно забавя
изплащането  на  техните  възнаграждения.  В  тази  връзка  считаме,  че  би
било полезно и разумно да се разшири обхватът на служебна проверка,
осъществявана  от  НБПП,  като  същата  се  простре  върху  обема  на
предоставената правна помощ, броя на проведените заседания. НБПП или
адвокатските съвети следва да изискват и получават по служебен почин
препис  от  протоколите  от  проведени заседания,  постановените  съдебни
актове  и  актовете  по  назначения  на  служебния  защитник,  като  същите
документи  се  съхраняват  в  досиетата  на  съдебните  дела.  Част  от
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документите се  издават и  от адвокатските съвети,  които от своя страна
биха могли да съдействат и окомплектоват преписката в тази им част, в
качеството  си  на  посредник  между  НБПП  и  служебните  защитници.  Те
определят  служебните  защитници,  приемат  техните  отчети,  преценяват
качеството  на  предоставената  правна  помощ  и  окомплектоването  на
отчетите и предлагат размера на дължимото възнаграждение, който след
това  се  утвърждава  от  НБПП.  В  обявеното  за  обществено  обсъждане
предложение  за  изменение  и  допълнение  на  Наредбата  не  е
регламентирана  и  възможността  за  подаване  на  отчетите  и  тяхното
окомплектоване  по  електронен  път,  а  така  също  и  за  проследяване  на
всички стадии от предоставената, отчетена и заплатена правна помощ по
конкретно дело/за конкретен потребител.

 Не  е  предвидена  възможност  за  поемане  на  всички  свързани  с
осъществяване на правната помощ разходи, а така също не е предвидена и
възможност за начисляване на ДДС върху облагаемата основа, каквато се
явяват  определените  по  реда  на  Наредбата  възнаграждения  на
регистрираните  по  ЗДДС  адвокати.  Доколкото  възнагражденията,
изплащани на служебните защитници,  не са освободени доставки,  но са
облагаеми доставки на услуги по смисъла на чл.12 вр.  чл.9  от ЗДДС,  а
адвокатите-служебни  защитници,  се  явяват  данъчно  задължени  лица  по
смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС, то както адвокатските съвети, така и НБПП
са длъжни да съобразяват разпоредбата на чл.25, ал.6, т.1 от ЗДДС, която
вменява  задължение  за  регистрираните  по  реда  на  закона  служебни
защитници  да  начислят  ДДС  върху  облагаемата  основа/определеното
възнаграждение по реда на Наредбата/. НБПП, в качеството си на платец,
следва  да  заплати  на  служебните  защитници  така  начисления  ДДС.  В
противен случай служебните защитници, регистрирани по реда на ЗДДС, се
поставят в по-неблагоприятно положение, доколкото извършват отчисления
за ДДС върху минимумите, определени по Наредбата, и заплащат ДДС за
своя сметка, не за сметка на крайния потребител/платец, а получените от
тях възнаграждения са с 20 % по-ниски от възнагражденията, заплащани на
служебните защитници, които не са регистрирани по реда на ЗДДС. По тези
съображения считаме, че Наредбата следва да съобрази разпоредбата на
чл.26, ал.1 от ЗДДС, съгласно която „Данъчната основа се определя на
базата на всичко,  което включва възнаграждението,  получено от или
дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от
друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.“
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В  предложеният  проект  за  постановление  на  МС  за  изменение  и
допълнение на Наредбата за първи път се добавя  като критерий „качество“ на
извършената дейност, който подлежи на оценка от НБПП. Както посочихме по-
горе,  в  тази  си  част  предложението  за  изменение  на  Наредбата  е  нищожно
поради липса на законова делегация на МП и на НБПП по чл.37, ал.1 от ЗПП.
Освен това, в предложения текст на практика липсват конкретни критерии, въз
основа  на  които  НБПП  или  адвокатските  съвети  обективно  да  оценяват
качеството на дейността на служебните защитници. Без тях направената заявка
за цялостно оценняване на работата по оказване на правната помощ остава само
добро пожелание. 

Противопоставяме се на предложението на проекта, направено в чл.1, ал.1,
както и в чл.4, ал.2, от НЗПП, съгласно което „(2) Преценката по ал.1 се прави от
адвокатския  съвет,  съответно  от  Националното  бюро  за  правна  помощ
(НБПП),  въз  основа  на  съвместно  разработени  критерии“.  Преценката  за
недобросъвестно или некомпететно предоставената правна помощ не следва да
се  определя  от  НБПП  и/или  от  всеки  отделен  адвокатски  съвет  по  критерии,
разработени от  тях,  а  би  трябвало  критериите  за  качеството  на  извършената
правна помощ да залегнат в ЗПП и тези критерии да бъдат единни за всички
адвокати, вписани в НБПП. Членовете на „Обединение на свободните адвокати“
предлагаме да се постави на обществен дебат изработването на такива критерии,
в който дебат следва да имат възможност да участват всички адвокати, а не само
ръководствата на съветите, за да може да има професионален консенсус как да
се оценява качествено работата на адвокатите, вписани в НБПП и тези критерии
да  са  ясни  и  предвидими  както  за  професионалната  общност,  така  и  за
гражданите, ползващи правната помощ.

Считаме, че тенденцията към увеличаване на размерите на заплащане на
правната  помощ  е  правилна,  но  заложеното  увеличиние  в  проекта  е  крайно
недостатъчно  за  достойното  заплащане  на  труда  на  един  квалифициран
специалист като адвоката. 

Поради  изложените  съображения,  правим  следните  предложения  за
промени  в  обсъждания  проект  за  изменение  и  допълнение  на  Наредбата  за
заплащане на правната помощ:

§1.  Да  бъдат  допълнително  завишени  както  максимумите,  така  и
предвидените  минимуми на заплащане на  предоставяната правна помощ,  при
съобразяване  спецификата  на  извършваната  от  адвокатите  професионална
дейност със заложените размери за идентичен вид дейности в Наредба № 1 за
минималните размери на адвокатските възнаграждения, както и при отчитане на
всички съпътстващи дейността на служебните защитници разходи.
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§2. Да бъде заличена заложената промяна в чл.1 от Наредбата, досежно
добавения критерий „качество“.

§3. Да бъде заличена заложената промяна в чл.4, ал.2 от Наредбата.
§4. В чл.5, ал.1 да се направи следното допълнение: „След предоставяне

на правна помощ, както и при авансово искане за заплащане на правна помощ,
адвокатът изпраща отчет по образец, утвърден от Националното бюро за правна
помощ.  Отчетът  може  да  бъде  изпращан  и  по  електронен  път,  заверен  с
квалифициран електронен подпис. Националното бюро за правна помощ отговаря
за  създаването  и  функционирането  на  единна  информационна  система  за
отчитане на правната помощ по електронен път както от адвокатските съвети,
така и от адвокатите-служебни защитници.

§ 5. Да се добавят четири нови алинеи в чл.5 на Наредбата със следното
съдържание: 

„(3)  При  проверка  на  отчетите  и  оценка  на  извършваната  дейност
Националното бюро за правна помощ изисква по служебен път акта за
допускане  на  правна  помощ  от  съответния  орган,  извършващ
процесуалните  действия,  уведомително  писмо,  издадено  от
адвокатския  съвет,  акта  за  назначаване  на  определения  с
уведомителното  писмо  адвокат  като  процесуален  представител  в
съответното производство, удостоверение от органа по чл. 25, ал.  1
от ЗПП и/или протокол от съответното съдебно заседание.
(4)  Заплащането  или  отказът  за  заплащане  на  правната  помощ  се
извършва от
Националното бюро за правна помощ с нарочен акт, в срок до един месец
от получаване на отчета, който се връчва на служебния защитник чрез
съответния адвокатски съвет.
(5) На заплащане от Националното бюро за правна помощ подлежат и
всички присъщи на дейността на служебните защитници по чл.21 от
ЗПП разходи, които включват както разходите по чл.38, ал.5 от Закона
за  правната  помощ,  така  и  всички  други  сторени  разходи  в  пряка  и
непосредствена връзка с предоставената правна помощ, в т.ч.,  но не
само заплатените такси за преписи, куриерски услуги, държавни такси и
др.п.
(6)  Националното  бюро  за  правна  помощ  начислява  данък  добавена
стойност  върху  данъчната  основа  по  чл.26,  ал.1  от  ЗДДС,  която
включва определените възнаграждения по реда на тази наредба,  и  го
заплаща  на  служебните  защитници,  регистрирани  по  ЗДДС,
едновременно със самото възнаграждение.“
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В  допълнение  към  конкретните  текстове,  поддържаме  всички  останали
предложения,  изложени  по-горе,  за  чиято  подробна  законова  регламентация
считаме, че е необходимо провеждането на широк обществен дебат.

Работата на адвокатите по ЗПП е от изключителна обществена значимост,
поради задължението на адвокатурата да оказва помощ на всеки нуждаещ се
гражданин.  Считаме,  че  въвеждането  на  законови  критерии  за  отчитане
качеството на правната помощ и справедливото й заплащане биха довели и до
нарастване на авторитета на гилдията ни пред обществото. 

С уважение адв. Емил А. Георгиев, председател на УС на
Обединението на свободните адвокати
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