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НЯКОИ АКЦЕНТИ 
ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ  

 
адвокат Елка Пороминска 

член на Софийски адвокатски съвет (САС) и  
член на Комисията по прилагане на Закона за правната помощ към САС 

 
 
  Уважаеми г-н Омбудсман на Република България, 
  Уважаеми г-жи и г-да Председатели на съдилища, 
  Уважаеми колеги от Министерство на правосъдието, 
  Уважаеми колеги адвокати, 
  Уважаеми гости, 
 
  С това мое изложение ще се постарая да изброя пред Вас проблемите, с които съм се 
сблъскала като практикуващ адвокат и като член на ръководството на Софийската адвокатска 
колегия (САК) при прилагане на Закона за правната помощ (ЗПП). За ефективност на този мой 
опит за обобщение на практиката, след излагане на всеки от проблемите предлагам на Вашето 
внимание и вариант за неговото нормативно разрешение. 
  Изказаното по-долу не претендира за изчерпателност на броя и вида на проблемите, 
а следва да се разглежда най-вече като един индивидуален принос и опит за систематизация на 
проблемите и иницииране на законодателна инициатива от компетентните органи за 
евентуалното тяхно разрешаване.  
 
 

 
І.   ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОВАТА УРЕДБА 

 
 1/ Създаване на възможност за неконтролирано източване на държавни бюджетни 
средства чрез удовлетворяване на исканията за назначаване на „безплатна” правна помощ по 
ЗПП на лица, които не отговарят на изискванията на закона. Липса на обратна проверка и 
контрол относно заявените от тези лица данни за тяхното имуществено състояние. 
 
 2/ Създаване на възможност за изкривяване на пазара на свободната адвокатска 
професия чрез безразборното и безотговорно разрешаване на безплатна адвокатска помощ на 
лица, които не отговарят на изискванията на закона. 
 
 3/ Липса на достатъчно и обосновано финансиране на правната помощ, което води до 
изкуствено занижаване на възнагражденията на адвокатите, осъществили правна помощ по 
реда на ЗПП (по така наречените „ бюджетни дела” ). 
 
 4/ Несъобразяване на нормативната уредба с разпоредбите на Закона за адвокатурата 
(ЗА) с оглед АВАНСОВАТА дължимост на адвокатското възнаграждение. 
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 5/ Несвоевременното изплащане на адвокатските възнаграждения след приключване 
на  делата и даването на отчетите - пряка последица от обстоятелствата по т. 1 по-горе. 
 
 6/ Нарушаване на правото на достойно възнаграждение за предоставения 
висококвалифициран адвокатски труд, както и противоречие на Наредбата за заплащането 
на правната помощ (НЗПП) по реда на ЗПП (ДВ бр.5/2006 изм. и доп. бр. 31/2011 г.) с Наредба 
№ 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (посл. изм. и доп. ДВ 
43/2010 г.) на Висшия адвокатски съвет (ВАС), респективно необосновано принизяване 
труда на адвоката. 
 
 7/ Назначения на едни и същи адвокати от органите на досъдебното производство, 
водещо до възможност за създаване на корупционни практики и отново до неконтролирано 
източване на бюджетни средства. 
 
 8/ Липса на предвидена в закона възможност за проследяване на определеното 
възнаграждение на назначения адвокат за осъществяване на правната помощ и липса на 
законова възможност за обжалване на акта на Националното бюро за правна помощ 
(НБПП) като индивидуален административен акт или по друг определен от закона ред. 
 В този смисъл би могло да се мисли за добавяне на нова алинея  в чл. 37 от ЗПП в 
горния смисъл. 
 
 

ІІ.   КОНКРЕТНИ ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА 
 

 1/ Неточно и непълно изготвяне на исканията от съдилищата и останалите органи 
по ЗПП по отношение определянето на особени представители от страна на Адвокатските 
съвети, в случая - от САС. 
 Масова практика е от същите да не може да се направи извод по кой ред се иска 
определяне и назначаване на адвокат за осъществяване на правна помощ, каква е правната 
квалификация на спора и откъде адвокатът ще получи своето възнаграждение: 
 - дали от бюджета на НБПП; 
 - дали от внесен от страната депозит (по граждански, административни и изп. дела); 
 - или от бюджета на съда (съгласно Раздел ІІ от Указанията от 26.05.2010 г. на НБПП за 
заплащане на  особени представители на ответната страна - по трудови спорове и по издръжка). 
 
 В почти всички случаи съдилищата не разграничават в исканията си за назначаване на 
служебен защитник по кой ред се иска той да бъде назначен. Предвид задължението на 
адвокатските съвети по прилагането на ЗПП - чл. 18 т. 4, както и съгласно чл. 89 т. 15 от Закона 
за адвокатурата, това води до невъзможност за преценка на реда, по който следва да бъде 
изплатено възнаграждението на адвоката – от бюджета на НБПП или от бюджета на съда – от 
внесения от страната депозит, както и невъзможност за преценка на размера на това 
възнаграждение – в единия случай определен по НЗПП, а в другия – не по-малък от минимума, 
предвиден по Наредба № 1 на ВАС. 
 В исканията на магистратите следва да присъстват задължителните реквизити, 
предвидени в Закона за правната помощ, така, че да може да бъде направена преценката 
за следните данни и факти по делото: 
 (1) По кой точно ред се иска определянето на адвокат, който ще бъде назначен за 
осъществяване на правната помощ, като се има предвид, че съгласно ГПК тази правна помощ 
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може да е по реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК - когато възнаграждението е чрез депозит, внесен от 
страната (на разноски на ищеца), но и по реда на чл. 94 и чл. 83 ал. 3 във връзка с ал. 2 от ГПК, 
когато възнаграждението е от бюджета на съда. 
 (2) Или искането е по реда на Закона за правната помощ - по отчет, чрез заплащане 
от бюджета на НБПП; 
 

 В случаите, когато искането не е по реда на ЗПП, СЛЕДВА ОРГАНЪТ 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПОСОЧИ КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА АДВОКАТСКОТО 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, определен от него за конкретното дело, в съответствие с нормативните 
изисквания, като изрично се фиксира законодателно, че той не може да бъде по-нисък от 
посочения в Наредба №1/2004 г. (изм. и доп. 2010 г.) на ВАС за минималните размери на 
адвокатските възнаграждения. 
 Следва също така да бъде задължен нормативно съдът  в своето решение за оказване на 
правна помощ да отбележи изрично и че ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО Е ВНЕСЕНО, както и 
кога точно, както и да изиска и да приложи копие от съответния вносен документ. 
 
 Належаща е необходимостта да се спазва  законово закрепеното изискване към органа, 
който допуска правната помощ да прилага към искането си  АКТА за допускане на правна 
помощ в случаите, когато такава се допуска за лица по чл. 83 ал. 2 и във връзка с чл. 21, 22 и 25 
от ЗПП, с приложено копие от Декларацията по чл. 83 ал. 2 ГПК с оглед една независима, 
допълнителна и мотивирана преценка на САС във връзка с чл. 23 ал. 3 и 4 ЗПП,  след 
съответната проверка за наличието на условия за назначаване на служебна защита, предвид 
възложените му права и задължения по ЗПП и чл. 89 т. 15 ЗА и чл. 18 т. 4 от ЗПП. Такова е 
изразеното от НБПП становище с тяхно изрично писмено указание до правораздавателните 
органи.  
 
 Контролът за изразходване на обществени средства от държавния бюджет 
може и следва да бъде на няколко нива и от няколко различни и независими една 
от друга институции. Само тогава ще бъдат създадени необходимите принципни 
условия за контрол върху изразходването на тези и без това недостатъчни за 
адекватно заплащане на адвокатския труд бюджетни средства! 
 
 Предвид възложените правомощия на адвокатските съвети, в частност на САС, съгласно 
чл. 89 т. 15 от Закона за адвокатурата и в изпълнение на тези правомощия междувременно 
беше прието Решение на САС, последвано от Писмо до всички съдилища в същия смисъл от 
Софийския адвокатски съвет, което е изпратено на 31.10.2012 г. 
 Беше преустановено определянето на адвокати за осъществяване на защита по реда на 
Гражданския процесуален кодекс (ГПК), като САС взе предвид и изричните Указания на 
НБПП т. 4, а именно: „Адвокатските съвети да не определят адвокати без наличието на акт 
и искане за предоставяне на правна помощ, съдържащи фактическите и правни основания за 
допускането на правна помощ”. 
 
МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се допълни чл. 47 от ГПК с нова алинея, като се посочат 
по аналогия на законовите изисквания на чл. 25, ал. 3 от ЗПП  относно съдържанието на 
искането за определяне на адвокат по реда на чл. 47 ал. 6 ГПК,  като органът, който 
ръководи процесуалните действия мотивира решението си за предоставяне на правната 
помощ, респ. искането за назначаване на адвокат, като изрично посочи по кой точно ред 
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се иска определяне и назначаване на адвоката,  правната квалификация, както и откъде 
точно адвокатът следва да получи своето възнаграждение. 
 
 2/ Определяне на възнаграждение (депозит) под минималните размери по Наредба № 
1/2004 г. на ВАС. Наредбата е изготвена по законова делегация на Закона за адвокатурата и 
съществува в правния мир далеч преди създаването на Закона за правната помощ. Ето защо за 
мен и за всички мои колеги е недопустимо българската държава сама да не спазва собствените 
си закони, като издава закони и наредби по тяхното приложение, които да противоречат на 
вече създадени закони! 
 Възнаграждението за особен представител на разноски на ищеца по реда на чл. 47 ал. 6 и 
чл. 48 ал. 2 ГПК следва да се определя по реда и съгласно нормите на Наредба № 1 за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения от 09.07.2004 г. (изм. и доп.), като 
същото не може да бъде по-ниско от посочените там размери. 
 В този смисъл е налице съдебна практика, която уеднаквява вижданията и е в унисон с 
духа и разума на закона (така например виж Определение № 656 от 23.11.2010 г. на 
Върховния касационен съд (ВКС), състав на Четвърто гражданско отделение (ІV ГО). 
 За съжаление, в немалко случаи съдебни състави на Софийския районен съд (СРС) и 
Софийския градски съд (СГС) се отклоняват от тази практика. 
 За уеднаквяване на практиката по тези случаи са и Указанията на НБПП от 18.09.2008 г., 
към днешна дата заменени с Указания на НБПП от 26.05.2010 г. 
 В унисон с тези Указания на НБПП в двете им редакции е и последвалата трайна съдебна 
практика на съдилищата, включително и на ВКС. 
 
 МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се спазва стриктно Наредба № 1/2004 на ВАС и да се 
съобразят реално изплащаните възнаграждения от органа, който допуска правната 
помощ и назначава особените представители, като не се допуска да се определят 
възнаграждения в противоречие на Наредба № 1/2004 на ВАС по Закона за адвокатурата. 
 
 3/ Даване ход на съдебните дела и назначаване на адвоката без внасянето на депозит за  
особения представител,   назначен по реда на чл. 47 ал. 6 ГПК, в нарушение на чл. 76 ГПК за 
предварително внасяне на разноските, към които може да бъде приравнено в случая 
адвокатското възнаграждение. 
   Следва да се отбележи и необходимостта от законово закрепване на задължението за 
предварително внасяне на разноските, представляващи адвокатско възнаграждение за 
особения представител, което се дължи от страната, в чиято тежест са те, на основание чл. 76 
от ГПК, по аналогия на дължимите депозити за назначаване на вещи лица, които също 
представляват разноски по делото. 
 МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  Да се добави в чл. 47 ал. 6 на ГПК текстът „по реда на 
чл. 76 от ГПК”. 
 
 4/ Липса на законова уредба относно задължението за отделно възнаграждение на 
адвоката-особен представител за всяка една инстанция, в случаите на т. нар. „депозитни 
дела”, както и задължението на насрещната страна да поеме тези разноски и извърши 
внасянето им предварително. 
 МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се добави в чл. 47 ал. 6 на ГПК текстът: „ за всяка една 
съдебна инстанция”. 
 Като обобщен резултат от направените по-горе в точки от 1 до 4 предложения, 
разпоредбата на чл. 47 ал. 6 - in fine на ГПК е удачно да има следната редакция: „…съдът… 
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назначава особен представител на разноски на ищеца, дължими за всяка съдебна инстанция и 
внесени предварително по реда на чл. 76 от ГПК, съгласно Наредба № 1 на ВАС”. 
 
 5/ Налице е пропуск в разпоредбата на ГПК - чл. 83 ал. 1,  т. 5 - „ Такси и разноски по 
делата не се внасят  от …назначените  от съда особени представители от страна, чийто 
адрес не е известен.”   Това е наложило вече едно разширително тълкуване и се е създала 
противоречива практика на съдилищата, като част от тях отказват да приложат тази 
разпоредба, когато адресът на лицето е известен, но същото е уведомено чрез залепване и му е 
назначен особен представител по реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК. В част от случаите особеният 
представител бива задължаван от състави на съда лично той да внесе държавни такси - за 
въззивни, касационни, частни жалби, както и депозити за експертизи и такси за други 
съдопроизводствени действия. 
 МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се добави в чл. 83 ал. 1 т. 5 на ГПК текст „както и 
тези по реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК” или алтернативно - да остане само текстът: 
  „т. 5 От назначените от съда особени представители”, като отпаднат думите „на 
страна, чийто адрес не е известен”. 
 
 6/ Налице е пропуск в ЗПП, тъй като при направено възражение за местна 
неподсъдност съдилищата извън гр. София отказват да назначат особен представител от 
съответния съдебен район и изискват явяване на назначения такъв от гр. София по 
съответното дело, производството по което е било прекратено тук, като с това нарушават 
разпоредбата на чл. 31 от ЗПП. Това води до невъзможност на особения представител да се 
позове на правото си да откаже да се яви в друг съдебен район, както и до невъзможност, ако 
все пак се яви в провинцията, да бъде финансирано неговото пътуване и престой (пътни и 
командировъчни разходи). 
 МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се добави в чл. 31 на ЗПП нова ал. 2  с  текст: 
 „Адвокат, вписан в един съдебен район, може да осъществи правна помощ  в друг 
съдебен район само при изрично негово съгласие, както и при внасяне на депозит за 
необходимите разноски от страната, която е задължена за внасяне на такива по  чл. 47 
ал. 6 от ГПК.”  
 
 7/ Съгласно приетите разпоредби на ЗПП и чл. 44 от ЗА е налице невъзможност за 
отказ от предоставяне на правна помощ или процесуално представителство от страна 
на адвокатите, когато са налице обективни причини за това - напр. несъвпадане на 
линията на защита при гражданските дела (при наказателните това е възможно на основание 
НПК), заболяване, очевидна неоснователност на претенцията, пропуснати срокове за жалби, 
очевидно наличие на психически отклонения на лицето, което иска назначаване на особен 
представител, та дори и липса на компетентност на адвоката по конкретния казус и т. н.  
 МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се добави в чл. 44 на Закона за адвокатурата нова ал. 3 
с текст: „При наличие на обективни причини адвокатът може да поиска да бъде 
освободен от осъществяване на правна помощ по конкретен случай, като направи 
обосновано искане за това. Преценката се взима от съответния адвокатски съвет, а ако 
същият вече е бил определен за това - от органа, поискал определянето на адвокат за 
осъществяване на правна помощ”. 
 
 8/ Наличието на правна норма в ГПК - чл. 78 ал. 8 (остатък от тоталитарните времена), в 
която е предвидено, че, цитирам: „ В полза на юридически лица и еднолични търговци се 
присъжда и адвокатско възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт”!!! 



КРЪГЛА МАСА на тема 
„Проблеми, възникнали при прилагането на Закона за правната помощ” 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
Грандхотел „София”, 18.01.2013 г. 

6 

 Този текст пряко накърнява адвокатската професия както откъм нейната същност, така и 
откъм засягане на интересите на участниците в процеса, особено когато следва да се заплати 
„ адвокатско възнаграждение”,  без да е участвал адвокат. Това води до неоснователно 
обогатяване на съответното лице, получило в своя полза „адвокатско възнаграждение”, при 
положение, че същото не е заплатено от него, а юрисконсултите са назначени по трудов 
договор на заплата. 
 МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В чл. 78 ал. 8 ГПК да отпадне текстът: „ адвокатско”. 
 Един още по-частен случай е налице и се среща често в практиката, когато в полза на 
административни органи (по административни и други дела) се присъждат „адвокатски 
възнаграждения”, при положение, че същите органи не са нито юридически лица, нито 
еднолични търговци, каквато е разпоредбата на чл. 78 ал. 8 ГПК. 
 
 9/ В редица от назначенията по чл. 47 ал. 6 ГПК на адвоката не е определено и 
внесено предварително дължимото адвокатско възнаграждение.  
 Адвокатът е проучил делото, изготвил е и  е представил отговор, извършил е и редица 
действия - процесуални и извънпроцесуални, за да запази интереса на ответната страна.  
 В случаите, когато в един по-късен момент страната-ответник, чиито интереси е 
защитавал назначеният особен представител, реши и се яви лично по делото,  съдът отказва на 
особения представител да му бъде заплатено дължимото възнаграждение, което следва                                                                                                                                                   
да бъде не по-малко от предвиденото в Наредба № 1/2004 г., както и същото следва да се 
дължи изцяло, независимо от явяването на страната, ангажирането на друг адвокат, или 
назначаването на безплатен адвокат по реда на чл. 94 от ГПК във връзка с изискванията на чл. 
83 ал. 2 от ГПК. В тези случаи съдът „си присвоява” правото да определи по свое усмотрение 
някакъв размер на възнаграждение, без да се съобрази с действащите нормативни актове - ЗА, 
ЗПП, Наредба №1/2004 г., а явилата се  страна се е възползвала напълно безплатно от най- 
важната част при едно гражданско дело - проучването на делото и изготвянето на ОТГОВОРА 
на исковата молба. Така се дава възможност за злоупотреба с права от страна на ответниците, 
които вече съзряха нов начин да имат „БЕЗПЛАТЕН АДВОКАТ” и всичко това е за сметка на 
квалифицирания труд и времето на адвоката, който е изпълнил задълженията си по закон 
съвестно. 
 МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да се създаде нова ал. 7 с текст: „В случай на 
освобождаване на адвокат, назначен по реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК преди приключване на 
делото в съответната инстанция, съдът извършва следващите процесуални действия 
след като разпореди изплащането на внесения по реда на чл. 47 ал. 6 ГПК депозит на 
адвоката”. 
 
 10/ В последно време се прокрадва тревожна практика, която се налага, и то от съдии от 
ВКС, които в свои актове излагат съображения относно това, че Наредба № 1/2004 г. няма 
задължителен характер за съдилищата и останалите правоприлагащи органи. 
 
 В частност - дерогира се разпоредбата на § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба 
№1/2004 г. на ВАС (а именно - че съдът няма право да намали адвокатското възнаграждение 
под трикратния размер по Наредбата). Използвам случая да го отбележа като опит за пряка 
намеса в материя, уредена от ВАС въз основа на делегирани правомощия по Закона за 
адвокатурата и намеса в самоуправляващата се адвокатска професия. 
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 В заключение: 
 Липсата на законова уредба следва да бъде запълнена със съответните изменения и 
допълнения на Закона за правната помощ, Закона за адвокатурата и Гражданския процесуален 
кодекс, като една малка утеха и бъдещо улеснение в практиката ни  идва с очакваното в края на 
този месец произнасяне на ВКС с Тълкувателно решение № 6/2012 г. на Общото събрание на 
Гражданската колегия и Търговската колегия на ВКС, което е поставило част от тези 
неуредени случаи (по три от поставените въпроси) и е предвидило най-малкото уеднаквяване 
на практиката по правната помощ и подпомагане както дейността на съдилищата, така и на нас 
- адвокатите при осъществяването на нелеката дейност по правната защита на правата и 
законните интереси на гражданите на Р. България в контекста на поетите от нас международни 
задължения  за достъпност до правосъдие.* 
 
 
януари 2013 г.         
София            адв. Елка Пороминска 
 
 
 
 
* Предвидените за решаване от ВКС въпроси са: 
1) По т. 3 от очакваното ТР № 6/2012 - относно намалението на адвокатското възнаграждение до 
трикратния размер по Наредба № 1 - отговарящо на поставения по-горе в изложението въпрос по Р.ІІ 
т.10; 
2) По т. 6 от ТР 6/2012 - относно възнаграждението на особения представител на разноски на ищеца - 
отговарящо на поставения по-горе в изложението въпрос по Р.ІІ т. 6; 
3) По т. 7 от ТР № 6/2012 - относно дължимостта на държавните такси и разноски по делата от 
назначените особени представители - отговарящо на поставения по-горе в изложението въпрос по Р.ІІ т. 
5.  


