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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за правната помощ




Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда правната помощ по наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции. 
Чл. 2. Правната помощ по този закон се осъществява от адвокати и се финансира от държавата.
Чл. 3. Целта на закона е да гарантира равен достъп на лицата до правосъдие чрез осигуряване и предоставяне на ефективна правна помощ.
Чл. 4. Средствата за правна помощ се осигуряват от републиканския бюджет.
Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.


Глава втора
ОРГАН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 6. (1) Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ  (НБПП).
(2) Националното бюро за правна помощ е независим държавен орган - юридическо лице, на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.

(3) Националното бюро за правна помощ има самостоятелен бюджет, който се съставя, изпълнява, приключва и отчита от него. Приходната и разходната част  на бюджета на НБПП се съставят по класификацията на приходите и разходите на държавния бюджет.
Чл. 7. (1) Националното бюро за правна помощ се подпомага от администрация.
(2) Организацията на работата на НБПП, структурата, съставът и функциите на отделните звена в неговата администрация се определят с правилник, който се  приема от Министерския съвет.
Чл. 8. Националното бюро за правна помощ: 
1. осъществява общо и методическо ръководство на дейността по предоставянето на правна помощ;
2. заплаща предоставената правна помощ;
3. осъществява контрол по предоставянето на правна помощ;
4. подготвя законопроекти и други нормативни актове в областта на правната помощ, които се внасят в  Министерския съвет от председателя на НБПП;
5. популяризира  системата  за правна помощ;
6. осъществява международноправното сътрудничество в областта на правната помощ.
Чл. 9.  (1) Органи за управление на НБПП са:
1. председателят;
2. Съветът за правна помощ.
(2) В своята дейност председателят се подпомага от заместник-председател.
Чл. 10. (1) Председателят и заместник-председателят на НБПП се определят и освобождават с решение на Министерския съвет и се назначават и освобождават със заповед на министър-председателя.
(2) Предложението до Министерския съвет се прави от министъра на правосъдието.
Чл. 11. (1) Съветът за правна помощ се състои от  петима членове - председателят и заместник-председателят на НБПП и  трима членове, които се определят от Висшия адвокатски съвет.
(2) Председателят на НБПП е председател и на Съвета за правна помощ.
(3) Решението на Министерския съвет и решението на Висшия адвокатски съвет влизат в сила едновременно. 
Чл. 12. Мандатът на членовете на Съвета за правна помощ е 
5 години. Те могат да бъдат преназначавани, съответно определяни за два последователни мандата.
Чл. 13. За член на Съвета за правна помощ може да бъде избиран български гражданин, който:
1. има висше юридическо образование и юридическа правоспособност;
2.   има юридически стаж  не по-малко от 10 години;
3.  не е осъждан на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, независимо дали е реабилитиран;
4. не е едноличен търговец, управител, прокурист или член на управителен или на контролен орган на търговско дружество или кооперация.
Чл. 14. (1) Мандатът на член на Съвета за правна помощ се прекратява  предсрочно:
1.  по негова молба;
2.  при  грубо нарушение на този закон;
3. когато е осъден с влязла в сила присъда за  умишлено престъпление от общ характер;
4. при невъзможност да изпълнява задълженията си за срок по-дълъг от 6 месеца;
5. при поставяне под запрещение;
6. при смърт.
(2) В случаите по ал. 1 министър-председателят или председателят на Висшия адвокатски съвет внасят предложение за предсрочно прекратяване на мандата. 
(3) Министерският съвет или Висшият адвокатски съвет се произнасят в едномесечен срок за освобождаването, съответно за определянето на нов член.
(4) Новият член на Съвета за правна помощ довършва мандата на освободения член.
Чл. 15. (1) Председателят и заместник-председателят осъществяват своята дейност по трудово правоотношение и не могат да заемат друга  длъжност по трудово или по служебно правоотношение.
(2) Възнагражденията на председателя и на заместник-председателя се определят, както следва:
1.  на председателя -  3 средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт;
2. на заместник-председателя - 90 на сто от възнаграждението на председателя по т. 1.
Чл. 16. Членовете на Съвета за правна помощ получават възнаграждение за участие в заседание, равно на 50 на сто от минималната месечна работна заплата за страната.
Чл. 17.  Председателят на НБПП:
1. организира и ръководи дейността на НБПП в съответствие с този закон, правилника по чл. 7, ал. 2 и приетите от Съвета за правна помощ  решения;
2.   отговаря за осъществяването  на правомощията на НБПП;
3.   представлява НБПП пред трети лица;
4. назначава и освобождава държавните служители и сключва и прекратява трудовите договори със служителите по трудови правоотношения от администрацията на НБПП;
5. внася в Министерския съвет актовете по чл. 8, т. 4;
6. представя годишен доклад пред Министерския съвет, Висшия адвокатски съвет и Висшия съдебен съвет  за  дейността на НБПП;
7.  извършва лично или чрез упълномощени от него лица проверки по изпълнението на този закон;
8. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия.
Чл. 18. (1) Съветът за правна помощ е постояннофункциониращ орган, който разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания.
(2) Решенията на Съвета за правна помощ се приемат с обикновено мнозинство от общия брой на членовете му.
Чл. 19.  Съветът за  правна помощ:
1. разработва системите за правна помощ по наказателни, граждански и административни дела;
2.   изготвя проект на  бюджет за правна помощ;
3.   разпорежда се със средствата по бюджета за правна помощ;
4.  разработва критерии за подбор и освобождаване и извършва подбора и освобождаването на адвокатите, които осъществяват правна помощ;
5.  организира воденето на Националния регистър за правна помощ;
6. анализира информацията, необходима за правилното планиране и управление на системата за правна помощ;
7. определя щата на администрацията в съответствие с правилника по чл. 7, ал. 2;
8. приема решение за одобряване проекта на наредба по чл. 37;
9. приема годишния доклад по чл. 17, т. 6 и го публикува в интернет;
10. приема решението за възстановяване на направените разноски съгласно чл. 27, ал. 3;
11. утвърждава образците по този закон. 
Чл. 20. (1) Националното бюро за правна помощ взаимодейства с Висшия адвокатски съвет, с адвокатските съвети, с органите на съдебната власт и на дознанието и с Министерството на правосъдието във връзка с предоставянето на правната помощ.
(2) При осъществяване на правомощията си НБПП  може да изисква устна и писмена информация, свързана с предоставянето на правна помощ от адвокатите, от адвокатските колегии, от органите на съдебната власт и на дознанието и от органите за  социално подпомагане, които са длъжни да предоставят незабавно и безплатно необходимата информация.


Глава трета
ВИД И ОБХВАТ  НА ПРАВНАТА ПОМОЩ

Чл. 21.  Видовете правна помощ са:
1.	консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело;
2.	подготовка на документи за завеждане на дело;
3.	процесуално представителство;
4.	представителство при задържане по чл. 70 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Чл. 22. (1) Правна помощ по чл. 21, т. 1 и 2 се предоставя на лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и на лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги.
(2) Правна помощ по чл. 21, т. 1 и 2 се предоставя и на приемно семейство или на семейство на роднини или близки, при което е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето. 
(3) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се удостоверяват със заповедта на директора на дирекция “Социално подпомагане”, съответно с решението на съда за настаняване на детето. В случай че лицето не е упражнило правото си за получаване на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, то представя пред НБПП удостоверение, издадено от  директора на дирекция “Социално подпомагане”, че отговаря на условията за получаване на месечни социални помощи. 
Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3  обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда  адвокатска защита или представителство.
(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско и административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.
(3) По наказателни дела преценката, че заподозреният, обвиняемият, уличеният или подсъдимият няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на установеното имуществено състояние на лицето по конкретното дело. 
(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представена декларация за имуществено състояние съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Декларацията се подава по образец, утвърден от Съвета за правна помощ.
Чл. 24. Правна помощ по чл. 21, т. 2 и 3 не се предоставя, когато:
1.	предоставянето на правна помощ не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето, кандидатстващо за правна помощ;
2.	претенцията е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима;
3.	молителят претендира увреждане на доброто си име, но не е претърпял материални вреди.

Глава четвърта
ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 25. (1) Органът, който ръководи процесуалните действия, взема решение за предоставяне на правната помощ по молба на заинтересуваното лице или по силата на закона. Отказът за предоставяне на правна помощ се мотивира.
(2)  В случаите по чл. 21, т. 1 и 2  решението за предоставяне на правна помощ се взема от председателя на НБПП в 14-дневен срок след представяне на заповедта, съдебното решение или удостоверението по чл. 22, ал. 3. Отказът се обжалва по реда на Закона за административното производство. 
(3) Актът за предоставяне на правна помощ се издава в писмена форма и съдържа:
1. наименование на акта;
2. наименование на органа, който го издава;
3. фактически и правни основания за издаването на акта;
4. лицето, на което се предоставя правна помощ;
5. вида на правната помощ, като в случаите по чл. 21, т. 3 – и делото, по което тя се предоставя;
6. начин на обжалване на акта;
7. дата на издаване, длъжност и подпис на лицето, издало акта. 
(4) Актът за предоставяне на правна помощ се изпраща незабавно на съответния адвокатски съвет  за определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ.
(5) При възможност адвокатският съвет определя адвокат, посочен от лицето, на което се предоставя правна помощ.
Чл. 26. (1) Секретарят на адвокатския съвет уведомява органа по чл. 25, ал. 1 или 2 за определения адвокат. 
(2) Органът по чл. 25, ал. 1 или 2 назначава определения  адвокат за повереник, защитник или особен представител.
(3) Назначеният адвокат може да преупълномощи друг адвокат от Националния регистър за правна помощ.
(4) При необходимост адвокатският съвет може да определи адвокат от  друг съдебен район със съгласие на адвоката.
(5) Назначеният повереник, защитник или особен представител може да бъде заменен по искане на  органа по чл. 25, ал. 1 или 2 по реда, по който е назначен.
Чл. 27. (1) Лицето, на което е предоставена правна помощ, е длъжно да уведоми незабавно органа по чл. 25, ал. 1 или по чл. 25, ал. 2 за промени в обстоятелствата, на които се основава предоставянето на помощта.
(2) Органът, взел решението за предоставяне на правна помощ, може да я прекрати от момента на настъпване на промяната. Препис от акта се изпраща незабавно на НБПП.
(3) В случай че лицето не уведоми своевременно за промяната в обстоятелствата по ал. 1, по решение на Съвета за правна помощ то възстановява на НБПП направените разноски от момента на промяната. Вземането се събира по реда на Данъчния процесуален кодекс.


Глава пета
ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ

Чл. 28. (1) В неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство адвокатският съвет определя дежурен адвокат, ако обвиняемият, уличеният или заподозреният сам не си е упълномощил защитник.
(2) Дежурен адвокат се определя  и на задържания в случаите по чл. 70, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, когато сам не може да упълномощи адвокат.
Чл. 29. (1) За дежурен адвокат се определя адвокат от Националния регистър за правна помощ, който е дал съгласие да бъде включен в списъка на дежурните адвокати.
(2) Съгласието по ал. 1 не може да е за срок по-кратък от един месец и изразява готовността на адвоката да бъде определян за дежурен адвокат по всяко време на денонощието.
(3) Адвокатският съвет поддържа списък на дежурните адвокати.
Чл. 30. (1) Искането за определяне на дежурен адвокат в случаите по чл. 28, ал. 1 се прави от органа, ръководещ процесуалните действия, до адвокатския съвет писмено или по телефона не по-късно от 3 часа преди определения за съответното производство час.
(2) В случаите по чл. 28, ал. 2 дежурен адвокат се избира от списъка на дежурните адвокати от полицейските органи, извършили задържането. 
(3) Органът по ал. 2 незабавно след задържането разяснява на задържания правото на дежурен адвокат и уведомява избрания от списъка адвокат, който веднага пристъпва към изпълнение на задълженията си по правната помощ.
(4) Задълженията по ал. 3 се изпълняват чрез връчване срещу подпис на задържания на копие от формуляр, съдържащ правото му на упълномощен или дежурен адвокат от момента на задържането.
(5) Äåæóðíèÿò àäâîêàò ïðîäúëæàâà äà îñúùåñòâÿâà ïðàâíàòà ïîìîù âúâ âñè÷êè ñòàäèè íà ïðîöåñà.


Ãëàâà øåñòà
ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÐÅÃÈÑÒÚÐ ÇÀ ÏÐÀÂÍÀ ÏÎÌÎÙ

×ë. 31. Íàöèîíàëíîòî áþðî çà ïðàâíà ïîìîù  âîäè  Íàöèîíàëåí ðåãèñòúð çà ïðàâíà ïîìîù íà àäâîêàòèòå, îïðåäåëåíè äà îñúùåñòâÿâàò ïðàâíà ïîìîù ïî ñúäåáíè ðàéîíè íà ñúîòâåòíèòå îêðúæíè ñúäèëèùà.
×ë. 32. (1)  Ðåãèñòúðúò å ïóáëè÷åí. Òîé ñå ñúñòàâÿ íà õàðòèåí è íà åëåêòðîíåí íîñèòåë è ñå ïóáëèêóâà â èíòåðíåò.
(2) Íàöèîíàëíîòî áþðî çà ïðàâíà ïîìîù ïðåäîñòàâÿ íà àäâîêàòñêèòå ñúâåòè èíôîðìàöèÿ çà âïèñàíèòå â ðåãèñòúðà ïî ÷ë. 31 àäâîêàòè.
×ë. 33. (1) Çà âïèñâàíå â Íàöèîíàëíèÿ ðåãèñòúð çà ïðàâíà ïîìîù êàíäèäàòúò ïîäàâà çàÿâëåíèå äî ÍÁÏÏ ÷ðåç ñåêðåòàðÿ íà ñúîòâåòíèÿ àäâîêàòñêè ñúâåò.
(2) Çàÿâëåíèåòî ïî àë. 1 ñå ïîïúëâà ïî îáðàçåö, óòâúðäåí îò Ñúâåòà çà ïðàâíà ïîìîù.
(3) Àäâîêàòñêèÿò ñúâåò èçãîòâÿ ñòàíîâèùå ïî ïîëó÷åíîòî çàÿâëåíèå è ãî èçïðàùà íà ÍÁÏÏ.
(4) Âïèñâàíåòî íà àäâîêàòà â Íàöèîíàëíèÿ ðåãèñòúð çà ïðàâíà ïîìîù ñå èçâúðøâà ïî ðåøåíèå íà Ñúâåòà çà ïðàâíà ïîìîù.
×ë. 34. (1) Àêòóàëèçèðàíå íà Íàöèîíàëíèÿ ðåãèñòúð çà ïðàâíà ïîìîù çà ñëåäâàùàòà êàëåíäàðíà ãîäèíà ñå ïðàâè äî êðàÿ íà ñåïòåìâðè íà ïðåäõîäíàòà êàëåíäàðíà ãîäèíà.
(2) Â èçêëþ÷èòåëíè ñëó÷àè ïðîìåíè â Íàöèîíàëíèÿ ðåãèñòúð çà ïðàâíà ïîìîù ìîãàò äà ñå ïðàâÿò è â òå÷åíèå íà ãîäèíàòà ïî óñòàíîâåíèÿ ðåä çà âïèñâàíå.
×ë. 35. (1) Íàöèîíàëíîòî áþðî çà ïðàâíà ïîìîù ìîæå äà èçâúðøâà ïðîâåðêè çà ïðåäîñòàâåíàòà ïðàâíà ïîìîù ïî ÷ë. 21. Òî ìîæå äà èçèñêâà ñïðàâêà îò ñúîòâåòíèÿ îðãàí, ðúêîâîäåù ïðîèçâîäñòâîòî, çà óäîñòîâåðÿâàíå íà îáåìà è âèäà íà ïðåäîñòàâåíàòà ïðàâíà ïîìîù.
(2) Êîíñòàòàöèèòå îò ïðîâåðêèòå ìîãàò äà ñà îñíîâàíèå çà çàëè÷àâàíå íà àäâîêàòà îò Íàöèîíàëíèÿ ðåãèñòúð çà ïðàâíà ïîìîù.
×ë. 36. (1) Àäâîêàòñêèÿò ñúâåò ñúñòàâÿ è ïîääúðæà íà õàðòèåí è íà åëåêòðîíåí íîñèòåë ñïèñúê íà íàçíà÷åíèòå äà îñúùåñòâÿâàò ïðàâíà ïîìîù àäâîêàòè, êîéòî ñå èçïðàùà ïåðèîäè÷íî íà ÍÁÏÏ. Çà âñÿêà ïðîìÿíà â íàçíà÷åíèåòî àäâîêàòñêèÿò ñúâåò óâåäîìÿâà ÍÁÏÏ.
(2) Ñïèñúêúò ñå èçãîòâÿ ïî îáðàçåö, óòâúðäåí îò Ñúâåòà çà ïðàâíà ïîìîù, è ñå ïóáëèêóâà â èíòåðíåò.


Ãëàâà ñåäìà
ÇÀÏËÀÙÀÍÅ ÍÀ ÏÐÀÂÍÀÒÀ ÏÎÌÎÙ

×ë. 37. Çàïëàùàíåòî íà ïðàâíàòà ïîìîù å ñúîáðàçíî âèäà è êîëè÷åñòâîòî íà èçâúðøåíàòà äåéíîñò è ñå îïðåäåëÿ â íàðåäáà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïî ïðåäëîæåíèå íà ÍÁÏÏ.
×ë. 38. (1) Âèäúò è êîëè÷åñòâîòî íà èçâúðøåíàòà äåéíîñò ñå óäîñòîâåðÿâàò ñ ïèñìåí îò÷åò íà àäâîêàòà ïî îáðàçåö, óòâúðäåí îò Ñúâåòà çà ïðàâíà ïîìîù. 
(2) Íà íàçíà÷åíèÿ àäâîêàò ñå âúçñòàíîâÿâàò è ñðåäñòâàòà çà íåîáõîäèìè ðàçõîäè ïî çàùèòàòà çà ïîñåùåíèå íà ìåñòàòà çà ëèøàâàíå îò ñâîáîäà èëè çàäúðæàíå â äðóãî íàñåëåíî ìÿñòî. 
×ë. 39. Çàïëàùàíåòî íà ïðåäîñòàâåíàòà ïðàâíà ïîìîù ñå èçâúðøâà îò ÍÁÏÏ ïî áàíêîâ ïúò âúç îñíîâà íà îò÷åòà ïî ÷ë. 38.
×ë. 40. Àäâîêàòúò, êîéòî îñúùåñòâÿâà ïðàâíà ïîìîù, íÿìà ïðàâî äà ïîëó÷àâà îò äîâåðèòåëÿ èëè îò ïîäçàùèòíèÿ ñè âúçíàãðàæäåíèå è ñðåäñòâà çà ïîêðèâàíå íà ðàçõîäè.

Ãëàâà îñìà
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПРАВНА ПОМОЩ ПРИ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРОВЕ


Чл. 41. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат при предоставяне на правна помощ по международни спорове по граждански и търговски дела пред всички съдебни инстанции. Те не се отнасят за административни дела.
(2) Международни спорове по смисъла на ал. 1 са спорове с граждани на държава - членка на Европейския съюз, както и с други физически лица, законно пребиваващи в държава - членка  на Европейския съюз.
(3) Разпоредбите на този закон се прилагат при предоставяне на правна помощ при международни спорове, доколкото няма особени разпоредби в тази глава.
Чл. 42. В случай че имотното състояние на граждани на други държави - членки на Европейския съюз, както и на други физически лица, законно пребиваващи в други държави - членки на Европейския съюз, превишава социалното равнище, установено в чл. 22, ал. 1, като предварително условие за предоставяне на правна помощ, но същите граждани посочат, че нямат възможност да заплатят разноските по делото, НБПП преценява дали кандидатът е в състояние да ги заплати. При преценката се вземат предвид минималните разходи, необходими за живот на мястото, където лицето пребивава постоянно или обичайно, въз основа на която НБПП има право да вземе решение за предоставяне на правна помощ.
Чл. 43. (1) Органът на Република България, който е упълномощен да приема молби за правна помощ при международни спорове от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз, наричан по-нататък “получаващия орган”, е Министерството на правосъдието на Република България. 
(2) Органът на Република България, който е упълномощен да изпраща молби за предоставяне на правна помощ при международни спорове до компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз, наричан по-нататък “предаващия орган”, е Министерството на правосъдието на Република България.
Чл. 44. (1) Кандидатът има право да подаде молба за предоставяне на правна помощ или до компетентния орган на държавата - членка на Европейския съюз, в която той пребивава постоянно или обичайно, или пряко до Министерството на правосъдието на Република България, в случай че делото предстои да се гледа от съдебна инстанция в Република България или в случай че съдебното решение трябва да се изпълни в Република България.
(2) Молбата за предоставяне на правна помощ и документите, доказващи, че лицето отговаря на изискванията за предоставяне на правна помощ, подадени до получаващия орган, се превеждат на български език или на друг език, който Република България е посочила като приемлив за Комисията на Европейските общности. Не е необходимо документите да са легализирани.
(3) При получаване на молба за предоставяне на правна помощ от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, Министерството на правосъдието на Република България извършва проверка относно комплектуването и превода на документите. Ако документите отговарят на тези изисквания, молбата незабавно се изпраща на НБПП за вземане на решение.
(4) В случай че молбата не отговаря на изискванията на този член, тя се връща на компетентния изпращащ орган на чуждата държава - членка на Европейския съюз, за отстраняване на констатираните нередовности.
(5) Националното бюро за правна помощ изпраща решението си по молбата за предоставяне на правна помощ на Министерството на правосъдието, което го препраща на компетентния орган на другата държава - членка на Европейския съюз, за връчване на кандидата.  
(6) Отказът на НБПП за предоставяне на правна помощ се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
Чл. 45. (1) В случай че делото се гледа пред съда на друга държава - членка на Европейския съюз, или съдебното решение трябва да се изпълни в друга държава - членка на Европейския съюз, кандидатът - български гражданин, който живее на територията на Република България, чужд гражданин или лице без гражданство, на което е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България, или лице с предоставен статут на бежанец или с предоставено право на убежище на територията на Република България може да подаде молбата си заедно с документите, доказващи, че отговаря на изискванията за предоставяне на правна помощ, пряко до компетентния орган на съответната държава - членка на Европейския съюз, или чрез Министерството на правосъдието на Република България. 
(2) Документите по ал. 1 се превеждат на официалния език или на един от официалните езици на другата държава - членка на Европейския съюз, отговарящ на един от официалните езици на Общността, или на друг език, който другата държава - членка на Европейския съюз, е посочила като приемлив  за Комисията на Европейските общности. 
(3) Министерството  на правосъдието на Република България има право да откаже да предаде молбата, в случай че тя е очевидно необоснована или не отговаря на изискванията на тази глава. В този случай Министерството на правосъдието на Република България уведомява кандидата за мотивите за отказа. 
(4) Министерството на правосъдието на Република България информира кандидата за документите, които са необходими, за да бъде приета молбата за правна помощ в другата държава - членка на Европейския съюз, и осигурява превод на молбата и на документите, доказващи, че лицето отговаря на изискванията за предоставяне на правна помощ. 
(5) Министерството на правосъдието на Република България е задължено да предаде молбата заедно с документите към нея на компетентния орган на другата държава - членка на Европейския съюз, в срок 15 дни от деня на превода на молбата и на документите.
(6) В случай че компетентният орган на другата държава - членка на Европейския съюз, не уважи молбата за правна помощ, кандидатът възстановява на Министерството на правосъдието на Република България направените разноски за превод на молбата и на документите.
Чл. 46. Молбите по чл. 44 и 45 се подават на стандартни формуляри, приети от Комисията на Европейските общности.
Чл. 47. Министерството на правосъдието на Република България изпраща на Комисията на Европейските общности следната информация:
1. наименованията и адресите на компетентния получаващ и предаващ орган;
2. начините за получаване на молбите;
3. езиците, които може да се ползват за попълване на молбите.
Чл. 48. Кандидатът, който е получил правна помощ в друга държава - членка на Европейския съюз, където е било гледано делото, има право на правна помощ по този закон, в случай че от Република България бъде поискано да признае или да допусне изпълнение на съдебното решение, постановено по съответното дело.
Чл. 49. (1) Правната помощ за лицата по чл. 42 обхваща, и следните разноски, пряко свързани с международния характер на спора:
1. за устен превод;
2. за писмен превод на документи, изисквани от съда или от друг компетентен орган;
3. пътните разноски в случаите, когато задължително се изисква физическото присъствие на свидетели в съдебното заседание. 
(2) Правната помощ за лицата по чл. 45, ал. 1 обхваща следните разноски:
1. за правна помощ по чл. 21, т. 1, която е предоставена в Република България до времето, когато молбата за правна помощ е получена в друга държава - членка на  Европейския съюз, където се гледа делото или където трябва да бъде изпълнено съдебното решение;
2. за писмен превод на молбата за правна помощ и на документите, доказващи, че лицето отговаря на изискванията за предоставяне на правна помощ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Правната помощ по граждански дела  включва и правна помощ по последващо изпълнително производство, което е започнато в срок една година от влизането в сила на съдебното решение, ако няма промяна в обстоятелствата, които са били налице по време на разглеждането на молбата за правна помощ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Висящите дела, по които е назначен служебен защитник или особен представител, се разглеждат при досегашните условия и ред.
§ 3. Министерският съвет осигурява необходимото имущество и финансови ресурси за започване работата на НБПП.
§ 4. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; и попр., бр. 99  от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., 
бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 
1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12 и 26 от 1996 г., бр. 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г. , бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58  и  84 от 2003 г. и бр. 28 и 36 от 2004 г.) в чл. 64 се създава ал. 6:
“(6) Когато делото е решено в полза на страна, на която е предоставена правна помощ по Закона за правната помощ, направените разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат на Националното бюро за правна помощ.”
§ 5. В Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 44 се изменя така:
“Чл. 44. (1) Адвокат, който е вписан в Националния регистър за правна помощ, е длъжен да осъществява правна помощ по реда на Закона за правната помощ, когато е определен за това. 
(2) Адвокатът е длъжен да води възложеното дело, по което осъществява правна помощ по реда на Закона за правната помощ, със същата грижа, както ако е бил упълномощен от клиента.”
2. В чл. 89 т. 15 се изменя така:
“15. участва в организирането на правната помощ по реда на Закона за правната помощ.”
3. В чл. 132, т. 6 думите “служебна защита или особено представителство” се заменят с “правна помощ”.
§ 6. В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 и 112 от 2002 г., бр. 42 , 112 и 114 от 2003 г., бр. 36 , 38, 53 и 89 от 2004 г. и бр. 19 от 2005 г.) в чл. 13, ал. 2 се създава 
т. 5:
“5. разноските за правна помощ по Закона за правната помощ, направени след отпадане на  основанието за предоставянето й.“
§ 7.  Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г. с изключение на  глава осма, която  влиза в сила от 1 януари 2007 г.
§ 8. Изпълнението на закона се възлага на Националното бюро за правна помощ.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………………… 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за правната помощ



Реформирането на системата за правна помощ и в частност подобряването на достъпа до правна помощ е един от показателите за готовността на Република България за членство в Европейския съюз в частта, отнасяща се до съдебната реформа.
В ревизираното Партньорство за присъединяване за България, прието през май 2003 г., целта на което е да се подпомогнат българските власти в усилията им да изпълнят критериите за присъединяване, е заложено изискването за цялостно изпълнение на фундаменталните права в наказателните производства, особено във връзка с правната помощ, както и за осигуряване на изпълнение и достатъчно бюджетни ресурси за осигуряване на достъп до правосъдие и правна помощ. 
Редовният доклад на Европейската комисия от 2004 г. за напредъка на България в процеса на присъединяване отчита ограничено подобрение в достъпа до правна помощ, като е отбелязан значителният брой подсъдими, които все още се съдят без адвокатска защита, както и лисата на самостоятелен бюджет за правна помощ, отделен от бюджета на съдебната власт. Влизането в сила на планираните изменения на законодателството, уреждащо правната помощ, е посочено като един от приоритетите, чието изпълнение ще помогне за решаването на основните въпроси, обхванати от глава 24 “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”.
Задължението за осигуряване на адекватен достъп до правна помощ произтича от чл. 6, ал. 3, т. “c” от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС). По силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България нормите на ратифицираните, обнародваните и влезли в сила международни договори имат предимство пред националните норми, които им противоречат. Конституцията в чл. 30, ал. 4 прогласява правото на адвокатска защита като едно от основните права на човека. 
Директива 2003/8/ЕС за подобряване на достъпа до правосъдие при трансгранични спорове установява минимални общи правила, свързани с правната помощ по такива спорове. Към 1 януари 2007 г. тази директива трябва да бъде хармонизирана изцяло, като за постигане на пълно съответствие в българското законодателство следва да се уредят основните положения от нея.
Предвид посочените аргументи може да се обобщи, че по силата на Конституцията и ЕКЗПЧОС Република България е длъжна да осигури ефективна, качествена и достъпна правна помощ.
Един от основните приоритети на Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система, приета с Решение № 260 на Министерския съвет от 2003 г., предвижда осигуряването на равен достъп до правосъдие на всички граждани. Реалното постигане на този приоритет ще бъде резултат не само от промяна на материалноправните норми, предвиждащи задължение за назначаване на служебна защита, но и от осигуряването на ефективна организация на предоставянето на безплатна адвокатска помощ.
Действащата в момента в страната система за назначаване на служебна защита е  неефективна и зле управлявана. Посредством нея българската държава не може да изпълни задължението си за предоставяне на равен достъп до правосъдие на всички граждани. 
Основните недостатъци на системата са многократно посочвани от правозащитни организации и от Европейския съюз:
-	висока е степента на изключване от достъпа до защита; 
-	бюджетът за предоставяне на служебната защита се управлява от различните органи на съдебната система и от Министерството на вътрешните работи;
-	липсва информация за финансирането на системата и за нейната ефикасност;
-	липсва  контрол за качество на предоставяната услуга;
-	липсва достоверна статистическа информация, необходима за правилното планиране и управляване на системата;
-	адвокатите, предоставящи служебната защита, се избират и назначават при неясно установени критерии и процедури и са зле мотивирани за предоставяне на качествена услуга;
-	заплащането на адвокатите не съответства на законовите изисквания;
-	бюджетът на Висшия съдебен съвет и на Министерството на вътрешните работи за служебна защита не е обособен като самостоятелно перо, което не позволява планиране и анализ на разходите.
В противоречие със същността на правната помощ, която според константната практика на Европейския съд за правата на човека е задължение на изпълнителната власт на държавата, в България правната помощ се финансира чрез бюджета на съдебната власт.
В бюджета на съдебната власт не съществува отделно перо за разходи за правната помощ, което прави трудно или невъзможно планирането на обема и обхвата на правната помощ и създава възможност за неефикасно разходване на обществените средства, предназначени за правна помощ. 
Създаването на самостоятелен орган по същество е единственият начин държавата да гарантира публичния интерес при предоставянето на правна помощ, заплатена с обществени средства.
Със създаването на орган за правна помощ ще бъдат стриктно регламентирани, от една страна, реалните административни разходи за управление на системата за правна помощ, и, от друга - на средствата за осъществяване на самата правна помощ, които и към момента се осигуряват по бюджета на съдебната власт. Този орган трябва да бъде подпомаган от администрация. Всеки подход за реформиране на системата за правна помощ в Република България задължително ще изисква и осигуряване на разходи за администрирането й. Действащата в момента система също има своите административни разходи, които обаче в настоящата уредба са “скрити” или разпределени в множество различни пера. Това прави невъзможен анализа на фиксираните и нефиксираните разходи за правна помощ. Предложеният подход е гаранция за намиране на механизми за тяхното оптимизиране. 
Същността на най-важните нови положения в законопроекта се свеждат до следното:
Урежда се системата за предоставяне на правна помощ по наказателни, граждански и административни дела, която се осъществява от адвокати и се финансира от държавата. Разширяването на обхвата на правната помощ освен по наказателни  дела - и по отношение на граждански и административни дела, се основава на релевантните актове на Европейския съюз в тази област.
Създава се орган за правна помощ - Национално бюро за правна помощ (НБПП), който е независим държавен орган, създаден със закон - юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието. Националното бюро за правна помощ има самостоятелен бюджет, който се съставя, изпълнява, приключва и отчита от него. Приходната и разходната част  на бюджета на НБПП се съставят по класификацията на приходите и разходите на държавния бюджет.

Органи за управление на НБПП са:
1. председателят;
2. Съветът за правна помощ.
Съветът за правна помощ се състои от петима членове - председателят и заместник-председателят на НБПП, които се определят от Министерския съвет, и трима членове, които се определят от Висшия адвокатски съвет.
Законопроектът урежда изчерпателно правомощията на НБПП и на неговите органи, както и взаимодействието му с Висшия адвокатски съвет и с адвокатските съвети.
Според законопроекта правната помощ се изразява в:
1. консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело;
2. подготовка на документи за завеждане на дело;
3. процесуално представителство;
4. представителство при задържане по чл. 70 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
В обхвата на правната помощ се включват случаите, при които по силата на закон се предвижда задължителна адвокатска защита, както и всички случаи, когато лицето не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.
Законопроектът регламентира реда за предоставяне на правна помощ. 
Предвидено е Националното бюро за правна помощ да води Национален регистър на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ, който е публичен.
В отделна глава законопроектът урежда особеностите при предоставянето на правна помощ при международни спорове в съответствие с основните положения на Директива 2003/8/ЕС от 
27 януари 2003 г.
Предложените разпоредби на глава осма са в съответствие с поетите ангажименти за въвеждане в закона на Директива 2003/8/ЕС от 27 януари 2003 г. ”За усъвършенстване на достъпа до правосъдие при трансгранични спорове чрез установяване на минимални общи правила, отнасящи се до правната помощ за такива спорове.” 
Разпоредбите на тази глава се прилагат при предоставяне на правна помощ по международни спорове с граждани на държава - членка на Европейския съюз, както и с други физически лица, законно пребиваващи в държава - членка на Европейския съюз, по граждански и търговски дела пред всички съдебни инстанции. 
Влизането в сила на разпоредбите на глава осма гарантира уеднаквяване на минималните стандарти за предоставяне на правна помощ при трансграничните спорове със стандартите на страните - членки на Европейския съюз, и това е предвидено да стане от 1 януари 2007 г. - с приемането на България в Европейския съюз.
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