
КАК ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ?

1. Какво значи безплатна правна помощ?

На  1 януари  2006 г. влиза в сила Законът за правната помощ /ЗПП/. Според 
него  безплатна  правна  помощ  може  да  се  предоставя  по трудови,  брачни, 
имуществени спорове  /такива  за собственост, за наеми/, спорове за  заплащане 
на издръжка и други, но само на физически лица.
 
Важно! Юридическите лица нямат право на безплатна правна помощ - това са 
търговските дружества, кооперациите и др. Безплатна правна помощ не се дава 
и на търговци, както и по търговски дела. Ето защо, дори  и  да отговаряте на 
всички  изисквания,  ако  сте  едноличен  търговец  и  делото  Ви  се  отнася  до 
Вашите търговски дела, Вие нямате право на безплатна правна помощ.

В  идове  те   правна помощ  , която можете да получите, са следните:

1. Консултация с цел постигане на споразумение преди завеждане на дело;
2. Подготовка на документи за завеждане на дело;
3.  Процесуално  представителство,  т.е.  явяване  на  адвоката  в  съдебно 

заседание;
4.  Представителство  при  задържане  по  чл.  63,  ал.  1  от  Закона  за 

Министерството на вътрешните работи. 

Безплатната правна помощ, изразяваща се в консултация с цел постигане на 
споразумение преди завеждане на дело и подготовка на документи за завеждане 
на дело, се предоставя от Националното бюро за правна помощ /НБПП/ на три 
категории лица:

1. лица, които отговарят на условията за получаване на месечни социални 
помощи;

2.  лица,  настанени  в  специализирани  институции  за  предоставяне  на 
социални услуги;

3. на приемно семейство или на семейство на роднини или близки, при 
които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето.

2. Какви документи са необходими, за да кандидатствате за правна помощ за 
консултация или за подготовка на документи преди завеждане на дело?

Ако желаете да получите безплатна правна помощ, Вие трябва да сте социално 
слаби. За да докажете това, е необходимо да представите в Националното бюро 
за правна помощ един от следните два документа:
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-  Оригинал на заповед на директора на Дирекция “Социално подпомагане” по 
местоживеене, че към момента получавате месечни социални помощи по реда 
на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,

или 
-  Оригинал на удостоверение, издадено от директора на Дирекция “Социално 
подпомагане” по местоживеене, че Вие отговаряте на условията за получаване 
на такива помощи /Удостоверение по чл. 9/.

Освен  това,  към  горепосочените  документи  трябва  да  приложите  и  молба- 
свободен текст, в която подробно да опишете своя проблем, по който желаете 
правна помощ. 

Ако имате  достъп до интернет,  можете  предварително да влезете  в интернет 
сайта  на  Националното  бюро  за  правна  помощ,  да  си  изтеглите  Молба-
декларация  за  предоставяне  на  правна  помощ от  секция  „Документи  и 
указания”,  да  я  попълните  и да я  подпишете,  след което  да  ни я  изпратите 
заедно с другите Ви документи. 
Ако  нямате  достъп  до  интернет,  ние  ще  Ви  я  изпратим  по  пощата,  за  да  я 
попълните. Ето защо е необходимо да попълвате четливо имената и адреса си за 
обратна връзка с Вас!

Важно! За да гарантираме по-добър достъп до правосъдие и ако Вие желаете да 
Ви консултира конкретен адвокат, имате право да го посочите поименно, стига 
той да е вписан в специалния Национален регистър за правна помощ, който се 
води от  НБПП и където  са  вписани всички адвокати,  предоставящи правна 
помощ. 

Решението  за  предоставяне  на  правна  помощ  се  взема  от  Председателя  на 
НБПП.  Той се произнася по молбата за предоставяне на правна помощ в 14-
дневен след представяне на необходимите документи, описани по-горе.

Ако Вие отговаряте на условията за получаване на правна помощ, молбата Ви, 
заедно  с  Решението  на  Председателя  за  отпускане  на  правната  помощ  се 
изпращат на съответната Адвокатска колегия по местоживеене. 
Адвокатската колегия е тази, която от своя страна определя адвоката, който да 
Ви предостави правната помощ.

Важно!  В  Националното  бюро  за  правна  помощ  НЯМА  адвокати,  които  да 
дават правни консултации на гражданите! 
Информация за отпускане на безплатна правна помощ можете да получите и от 
Адвокатската колегия във Вашия град!
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3. Какви документи са необходими, за да получите безплатна правна помощ за 
вече заведено дело?

Ако вече имате заведено дело и искате правна помощ, тя се допуска от съда. Вие 
трябва да напишете молба-свободен текст до съда, където е заведено делото Ви, 
в  която  да  посочите,  че  нямате  финансови  средства  да  си  упълномощите 
адвокат и затова желаете правна помощ. Важно е да посочите номера на делото, 
по което искате да Ви бъде назначен служебен защитник.

Към молбата си до съда Вие трябва да приложите като доказателства и всички 
необходими документи по чл. 23, ал. 4 от ЗПП, а именно:

1. доходите Ви или тези на семейството Ви;
2. имущественото Ви състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното Ви положение;
4. здравословното Ви състояние;
5.  трудовата  Ви  заетост  –  ако  сте  безработен,  представяте  Удостоверение  от 
Бюрото по труда;
6. възрастта Ви
7. други обстоятелства, които считате за важни по отношение на материалното 
Ви състояние.

Важно! Не е необходимо да отговаряте на всички тези изисквания. Основното е 
да нямате достатъчно средства и имущество за заплащането на адвокатското 
възнаграждение.

Важно!    Ако  загубите  делото,  Вие  ще  трябва  да  заплатите  разноските  по   
възнаграждението на адвоката, който Ви е защитавал!

4. Как да се свържете с Националното бюро за правна помощ?
Подробна  информация за правната помощ можете да намерите на интернет-
страницата на Националното бюро за правна помощ - www.nbpp.government.bg или 
на място в НБПП, което се намира на адрес: 

1421  гр. София,  ул. Развигор 1, 

Tел. 02/8193 200, 02/8193 208; факс 02/8654812

E-mail: nbpp@nbpp.government.bg

Skype: nbpp_bul
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