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ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ  

НА ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ 
 

адв. Петър Китанов,  
Председател на Софийска адвокатска колегия 

 
 
 Поздравления за участниците и гостите и благодарност към НБПП за 
осигуреното и навременно заплащане на същата през изтеклата година и 
понастоящем! 
 
 І. 
 Правната помощ е нещо много хубаво и полезно за обществото! 
 Винаги съм приемал, че тя се изгражда и крепи на два основни 
стълба – единият – равен достъп до правосъдие на социално слабите 
граждани, съчетано с ефективна адвокатска защита и второ – добър старт 
и възможност за младите адвокати да наберат професионален опит и 
клиентела. 
 Разбира се има и други полезни ефекти от нея :  
 - тя помага на магистрата в контакта със страните в процеса, 
 защото осигурява юридическа грамотност в този контакт чрез 
 служебния адвокат;  
 - осигурява непрекъснатост в съдебния процес, което е гаранция 
 за оптималност във времето за решаването на едно дело, т. е. спомага 
 за постигането на разумните срокове съгласно Европейската  
 конвенция за правата на човека. 
  
 ІІ. 
 Този полезен институт в българския правен мир е регламентиран 
подробно в Закона за правната помощ (ЗПП) и споменат в ГПК. Винаги 
сме твърдели, че тези нормативни актове са създадени с доброто 
намерение и воля да се регламентира добре правната помощ. 
 Проблемите в реализирането на правната помощ идват от 
приложението на тези закони от органа, който допуска и назначава 
правната помощ. 
 
 Какво имаме предвид?   
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 Констатирахме, че правната помощ се допуска и назначава от 
съответния орган почти напълно безкритично и напълно 
безконтролно!!!  
 Повтарям: констатирахме, че правната помощ се допуска и 
назначава от съответния орган почти напълно безкритично и напълно 
безконтролно!!!  
 
 Какво означава това?  
 Малко след конституирането на ръководството на Софийската 
адвокатска колегия (САК) през март т. г. установихме, че отделът по 
администрирането на правната помощ в Софийския адвокатски съвет 
(САС) е претоварен с искания за определяне на служебна защита! По 
инициатива на Председателя и Комисията по прилагането на ЗПП 
подложихме на случаен принцип на проверка някои от лицата, получили 
правна помощ. Оказа се, че, след справка в имотния и фирмения 
регистър, на около половината от тях не е следвало да им се назначава 
такава, защото притежават повече от един имот, права на строеж, дарявали 
са и са продавали имоти малко преди да получат правната помощ, 
притежават действащи фирми или дялове от тях, въобще – заможни хора, 
които получават правна помощ чрез една невярна декларация за 
имуществено състояние, която дори не винаги е изисквана от съответния 
орган! 
 
 Моля да отбележите, че тази констатация е направена само въз 
основа на два признака – имотно и фирмено състояние, защото ние 
нямаме правомощията да направим справка в НОИ, където се осигурява 
лицето, нито справка за данъчни декларации, депозити, банкови сметки, 
акции и т. н.  
 
 Пример 1 – лицето има действаща фирма, а декларира, че няма и че 
се издържа от пенсията на майка си, като се осигурява от друга фирма?; 
същото лице е учредило право на строеж на 1274 кв. м. РЗП в една от 
централните части на София и, разбира се, е получило съответния процент 
застроено имущество, което е не по-малко от 300 кв. м.; същото лице има 
право на ползване на 85 кв. м. апартамент в централна София; същото 
лице притежава възбранен апартамент от 85 кв. м. в централна София; 
същото лице в периода 1999-2004 г. продава, дарява и прехвърля имоти 
наместо плащане неколкократно. 
 Аз съм благодарен, че попаднах на това лице, защото чрез него 
вникнах в проблема. Сигурен съм обаче, че някой трябва да се заеме с 
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него, защото декларацията, чрез която това лице е получило правна помощ, 
е абсолютно невярна. Сигурен съм също, че с декларации този проблем не 
може да се реши.  
 Оказва се, че по много от производствата такава незадължителна 
защита е назначавана и допускана без да е поискана от гражданина, т. е. 
не е налице задължителната законова фигура - ЛИЦЕ, КОЕТО 
КАНДИДАТСТВА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ и е направило изявление, че е 
поискало такава! Тук е налице стремеж на органа по допускане на 
правната помощ на всяка цена в производството да участва адвокат, без 
закона да изисква това.  
 
 Примерите са много и се намират при мен: 
 
 Знам случай извън София, при който, при наличието на договорен и 
назначен резервен защитник, се назначава служебен такъв?! Очевидно е, че 
някой е излишен в този случай. 
 
 Имам искане от органа по допускане на правната помощ, в което 
изрично е разпоредено служебният защитник да е от определен пол?! За 
това вече нямам обяснение, освен да се угоди изцяло на една от страните 
по делото. 
 
 
 Обръщаме се и към колегите практикуващи гражданска материя с 
призива:  Колеги, и вие сте заплашени, защото се допуска и назначава 
правна помощ по реда на ГПК на юридическо лице, без да се изследва 
въпроса дали въобще това е допустимо, след като е изрично забранено в 
ЗПП и без да е изследван въпроса за финансовото състояние на такова 
юридичиско лице. Нека бъдем единни, защото иначе фигурата на 
договорния защитник е обречена на бавно и мъчително изчезване, а 
служебния такъв ще бъде винаги недоволен от хонорара си. 
 
 ІІІ. Какви изводи направихме от тази констатация?: 
 
 Първо най-важният – това е опит за груба и безпардонна 
национализация на професията ни – особено в частта на защитите по 
наказателни дела, защото държавни органи се намесват безпрецедентно и 
унизително в пазара на труда на свободната, независима и 
самоуправляваща се адвокатура! 
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 Второ – зададохме си въпроса „Защо го правят това съответните 
органи, които в случая се явяват едва ли не първостепенни разпоредители 
на бюджетни средства, без да са им давани такива правомощия?”. Разбира 
се, отговорът се оказа лесен – за да се осигури непрекъснатост на 
досъдебните и съдебни производства, да се гонят разумните срокове, за да 
се изпратят в Брюксел положителните доклади за подложената на 
мониторинг правосъдна дейност в България с цел да получим също такива 
положителни доклади от там?! Много се надявам това да не е национална, 
а само тясноведомствена политика,  защото иначе би било жалко!  
 Знам, разбирам и усещам, че това е прекалено силно твърдение, но то 
е подкрепено от доклада на институт „Отворено общество” от средата на 
2011 г. В този доклад, който може да се намери в интернет, на стр. 20 е 
изрично посочено, че има интензивен натиск досъдебните и съдебни 
производства да се провеждат в разумните срокове. На същото място 
пише, че с института на правната помощ се злоупотребява за решаване на 
други проблеми! 
 Трето – разбрахме, че  бюджетните средства биха били достатъчни 
при едно правилно определяне на наистина нуждаещите се от правна 
помощ и биха осъществили едно достойно заплащане на труда на адвоката, 
което гарантира ефективност и адекватност на защитата, която се 
изисква от ЗПП и от Европейската конвенция за правата на човека. 
 Четвърто – разбрахме, че не се прави никакъв финансов контрол 
при допускането и назначаването на правна помощ за разлика например от  
контрола и ревизиите на магистрати при определянето на държавни и др. 
такси по съответните производства. Тоест, прави се контрол при влизане 
на средства в бюджета, но не и при излизането им от бюджета, което е 
крайно абсурдно и напълно ненормално. 
 Пето – при наши частни проучвания установихме, че гражданите 
взаимно се подучват и осведомяват, че „вече адвокатите са държавни” , 
защото можеш да получиш адвокатска защита само срещу една невярна 
декларация, която никой не проверява и следователно не се наказва. Това 
упорито се мултиплицира в обществото и придобива опасни размери.  
 
 Горко на тази държава, в която адвокатите са държавни.  
 Горко и на тези адвокати. 
 
 За илюстрация ви уведомявам, че лично съм констатирал 
документално за ПЕТ лица от София,  че получават правна помощ както 
следва :  
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 Първото – за период от две години и половина държавата го е 
финансирала по 31 бр. производства?!  
 Второто – за около четири години държавата го е финансрила по 14 
бр. граждански и 10 бр. наказателни производства?! 
 Третото – за четири години държавата го е финансирала по 38 бр. 
производства.  
 Четвъртото – за малко над четири години държавата го е 
финансирала за 65 бр. производства.  
 Петото – за около шест години държавата го е финансирала за 56 бр. 
производства.  
 
 Или общо за тези пет лица от 6 до 2 години назад във времето 
държавата е финансирала 214 производства! 
 
 Категорично считаме, че това не е нормално! 
 
 По непотвърдени данни, две от тези лица си свидетелстват взаимно 
по различните дела! 
 Три от тези лица са предизвикали 14 бр. дисциплинарни 
производства срещу безплатните си адвокати, с които се занимават 
Софийския адвокатски съвет (САС) и Висшия адвокатски съвет (ВАС) и 
техните служители! 
 
 Сигурен съм, че по места има много други такива случаи и затова 
съм и сигурен, че в процедурата по допускане и назначаване на правна 
помощ има огромен проблем. Такива лица злоупотребяват с правната 
помощ, натоварват излишно съда, републиканския бюджет и съответната 
адвокатура, защото винаги са недоволни и инициират дисциплинарни 
производства в САС. 
 
ІV. Какво направихме по проблема, след като го констатирахме?-  
 
 Първо – решихме, че този проблем е от такава общественозначима 
категория, че най-важното в началото е той ДА БЪДЕ ОГЛАСЕН В 
ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО. Затова САС реши да се финансира и 
проведе обсъждането му на кръгла маса под егидата на омбудсмана и с 
участието на Националното бюро за правна помощ (НБПП). 
 



 

________________________________________________________________________ 
 

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
Грандхотел „София”, 18.01.2013 г. 

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

___________________________________________________________________________ 
 
 

6 

 Второ – след анализ на резултатите от „кръглата маса”, ще се 
направят срещи с ръководещите магистратурата с категорични искания за 
решаване на проблема! 
 
 Трето – в случай, че няма резултати от предходните две действия, 
ще се опитаме да задвижим европейските механизми, за което ще имаме 
категоричната и вече обещана подкрепа от европейски адвокатури, където 
правната помощ не се прилага ПО ТОЗИ ПРИМИТИВЕН НАЧИН! 
 
 Надяваме се да успеем!  
 
 
18.01.2013 г.      
София       адв. Петър Китанов 


