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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАВНАТА ПОМОЩ? 

 

Консултация по правен проблем или спор за постигане на споразумение при завеждане на 

дело, включително консултация по Националния телефон за правна помощ и в Регионален 

център за консултиране към адвокатската колегия. 

Подготовка на документи за завеждане на дело. 

Процесуално представителство от адвокат повече образувано или висящо дело – 

адвокатска защита пред разследващи органи или съда. 

Представителство / защита от адвокат при задържане от органите на МВР и по Закона за 

митниците.  

 

КОЙ ИМА ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ? 

 

- Физически лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на 

месечна помощ по реда и при условията на Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане 

- Физически лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с 

целева помощ аз отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон по 

Наредба №РД-07-5 от 16 май 2008г. издадена от Министъра на труда и социалната 

политика. 

- Лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги 

или ползващи лица, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги 

за резидентна грижа, бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, 

ползващи социални услуги за превенция на изоставянето; деца, настанени в 

приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за 

закрила на детето; дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; 

- Лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. 

относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на 

съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за 

издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното 

събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ, L 192/51 от 

22 юли 2011 г.); 

- Пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не 

разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита; 

- Лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и 

бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно 

основание; 

- Чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и 

чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по 

реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със 

средства и желаят да ползват адвокатска защита; 

- Лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република 

България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без 
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гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не 

разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита. 

- Лица, чиито месечни доходи са в размер не по-голям от линията на бедност за 

страната за съответната година. 

 

КОЙ НЯМА ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ? 

Юридически лица – търговски дружества, кооперации, сдружения, читалища и др. 

 

ВИДОВЕ ДЕЛА, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВНА ПОМОЩ 

Наказателни дела; 

Граждански дела, включително и изпълнителни дела; 

Административни дела; 

 

КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕМ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ? 

Национално бюро за правна помощ: 

Град София ул. „Развигор“№1, телефон 028193200, e-mail nbpp@nbpp.goverment.bg 

За повече информация на страницата на НБПП - https://www.nbpp.government.bg/ 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ до Председателя на НБПП. В него се уточнява за каква правна помощ се 

кандидатства – за консултация или за подготовка на документи за завеждане на дело. Има 

утвърден образец, достъпен в страницата на НБПП. Начин на подаване на заявлението за 

ПП – на ръка в НБПП, по пощата, по електронна поща – сканирано. 

ЗАЯВЛЕНИЕ до РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ при адвокатската 

колегия се подава заявление на основание чл.30 Ж от ЗПП –  по утвърден образец. 

ЗАЯВЛЕНИЕ до РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ при адвокатската 

колегия за подготовка на документи за завеждане на дело и процесуално 

представителство. 

ЗАЯВЛЕНИЕ до съда за правна помощ за процесуално представителство по образувано и 

висящо съдебно дело се подава в деоводството на съда по номера на делото и съдебния 

състав, като към него се прилагат доказателства, удостоверяващи доходите на лицето и 

социалния му статус. 

ЗАЯВЛЕНИЕ до разследващия полицай, когато се подава от лице, което е страна по 

досъдебно производство. 

ЗАЯВЛЕНИЕ до наблюдаващия прокурор, когато се подава от лице, което е страна по 

прокурорска преписка. 

 

ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА ИЗБЕРА АДВОКАТ? 

 

Адвокатът се определя от АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ. 

Лицето има право само да посочи адвокат за правна помощ, който е вписан Националния 

регистъра за правна помощ. Изборът на адвокат е възможен сред адвокатите вписани в 

НРПП и сред адвокатите от съответната АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, вписани в регистъра.  

Изборът на адвокат се прави с подаване на заявление по чл.25 ал.6 от ЗПП за избрания 

адвокат.  



                          

 
 

 

 

 
 

                                                                        АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО                      
                                                                            СЪТРУДНИЧЕСТВО И                       
                                                                                      РАЗВИТИЕ 
 

Проект № BG05SFOP001-3.0030054 с наименование „Общество за правосъдие” се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд  3 

След писмено потвърдено съгласие от страна избрания адвокат и наличието на 

уведимотелно писмо от адвокатската колегия, бюрото, органът на досъдебното 

производство или съдът назначават същия. 

 

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ВИ СЛУЖЕБЕН АДВОКАТ? 

Да ви обясни какво точно е положението ви в момента; 

Да ви разясни правата ви; 

Да ви запознае с възможностите ви за защита; 

Да прецени налице ли е правен интерес за образуване на дело, допустима и обоснована ли 

е претенцията ви; 

Да ви изготви списък с документи, необходими за образуване на съответното дело; 

Да ви запознае с дължите такси и разноски по производството; 

Да прецени и да използва възможността да бъде освободен от заплащането на държавни 

такси; 

Да ви информира какви са вероятните последици от процеса; 

Да ви запознае с възможността за обжалване на съдебните актове, срокове и последици от 

обжалването; 

 

КАКВО ДЪЛЖИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕНАТА ВИ ОТ СЛУЖЕБНИЯ ЗАЩИТНИК 

ПРАВНА ПОМОЩ? 

За консултация и / или подготовка на документи за образуване на дело, предоставени с 

решение на председателя на бюрото, в РЦК или по Националния телефон за правна помощ 

ВИЕ СТЕ ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА АДВОКАТА.  

За процесуално представителство по дело – по време делото вие не дължите 

възнаграждение на служебния адвокат. След приключване на делото и произнасянето на 

съда относно разноските за правна помощ, ако сте осъдени на тях, вие ще трябва да ги 

заплатите на НБПП. 

Правната помощ не обхваща заплащането на такси за образуване на дело и разноски за 

експертизи и вещи лица по производството. Само съдът може да ви освободи от 

заплащането им, ако бъде сезиран с молба и прецени това. 

 

ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ 

Служителите на НБПП не дават консултации по правни проблеми и спорове на 

гражданите.  

Служителите на НБПП могат: 

Да ви съдействат при съставяне на заявлението за правна помощ; 

Да ви разяснят кой е компетентния орган, който следва да се произнесе по вашето 

заявление за предоставяне на правна помощ; 

Да ви разяснят кои са необходимите документи и как да се снабдите с тях; 

Да ви насочат към за допълнителна информация към най-близката адвокатска колегия или 

център за регионална правна помощ. 

 

При консултацията с адвокат не забравяйте да представите всички документи, с които 

разполагате и които са относими към случая ви.  

 


