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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА АДВОКАТСКИ УСЛУГИ – 
ХОНОРАР, РАЗХОДИ И РАЗНОСКИ 

1. ОБЩИ ПРАВИЛА  

a) Обхват  

Настоящите общи условия се прилагат за всички 
услуги на адвоката; считат се за приети от клиента 
чрез тяхното подписване, ако ли не от датата на 
заплащане на първата депозитна фактура . 

b) Задължения на страните и мисия на адвоката  

Адвокатът се ангажира с защитата и представляването 
на клиента с необходимите усърдие, старателност и 
професионализъм, в съответствие със законите, 
регламентите и препоръките, на които се подчинява 
адвокатската професия; адвоката е натоварен със 
задължение за действие. 

Адвокатът работи с помощта на своите съдружници, 
асистенти и стажанти, които могат да го заместят под 
негова отговорност. 

Клиентът се задължава да съдейства на адвоката, 
изпращайки му своевременното всички необходими 
документи, информирайки го незабавно за всички 
факти с релевантност за защитата на поверените 
интереси, отговаряйки на всяко негово запитване в 
рамките на посочения срок и плащайки 

своевременното хонорара и разходите, направени от 
адвоката. 

Адвокатът не започва работа преди да е получил 
плащането на първата депозитна фактура. 

При неплатен хонорар в предвидените срокове след 
две припомнителни писма, адвокатът прекратява 
услугите си; клиента приема изрично това правило.  

2. ХОНОРАР  

a) Депозитни, междинни и крайни фактури  

При откриването на досието и всеки път когато е 
необходимо, адвоката изпраща на клиента фактура , 

чиято сума е предназначена да покрива стойността на 
предстоящите в кратък срок услуги (депозитна 
фактура).  

На редовни интервали адвокатът изготвя фактури, в 
които се записват всичките хонорар, разходи и 
разноски за даден период (междинна фактура). 

При закриване на досието адвокатът изготвя обобщен 
отчет за хонорара, разходите и разноските, както и 
получените плащания на клиента след издаването на 
депозитни и междинни фактури (крайна фактура). 

Подпис: 

b) Часова тарифа  

Всяка услуга, извършена от адвоката, се записва и 
таксува съгласно договорената с клиента цена за 
съответното досие; часовата тарифа на адвоката 
варира от 120, - евро до 300, - евро без ДДС на час, и е 
определена според специализация на адвоката, 
икономическите залози и сложността на делото, както 
и финансовите възможности на клиента. 

Адвокатските услуги включват изучаването на казуса, 

търсенията, устните или писмени консултации, 
телефонни разговори, събрания, експертизи, писане и 
подготовка на процесуални актове (призовки, искови 
молби, писмени заключения, и др.), пътуванията и 
явяването на заседания, чакането и пледоариите, и 
другите обичайни действия. 

Договорената часова тарифа може да бъде увеличена  с 
50% за всички спешни услуги, т.е. услугите, чието 

извършване е необходимо вечерно време или през 

почивните дни, както и услугите, които изискват 
незабавно разположение на адвоката и 
реорганизиране на неговите дейности. 

Договорената часова тарифа може да бъде 
преразгледана по всяко време чрез писмено 
уведомление до клиента относно новата тарифа, която 

ще се прилага за услугите извършени след изтичането 
на срок от 14 дни считано от уведомлението. 

c) Хонорар за резултат  

Клиентът изрично приема адвоката да фактурира в 

допълнение към хонорара, изчислен въз основа на 
почасовата тарифа, хонорар за резултат при 
прекратяване на услугите си или в края на всяка 
процесуална инстанция. 

Хонорарът за резултат представлява процент от 
получените суми (т.е. сумите платени от ответника и / 
или които е осъден да заплати) и предотвратените 

загуби (т.е. сумите от които ответника се отказва и / 
или които са му отказани от съда)  включващи 

главници, лихви, глоби и други увеличения на 
главницата, с изключение на съдебните разходи. 

Този процент се изчислява както следва: 

- до 50 000 евро: 10%; 
- от 50 000, - до 200 000, - евро: 8%; 
- от 200 000, - до 1 200 000, - евро: 6%; 
- над 1,200,000, - евро: 2%. 

Хонорар за резултат се намалява наполовина, ако 
плащането се състои преди дело без преговори, както 
и върху сумите, които след съдебно решение 
окончателно не могат да бъдат възстановени поради 
несъстоятелност или фалит на длъжника. Ако 
услугите на адвоката бъдат прекратени преди да може 
да се начисли хонорар за резултат, той остава дължим 
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и бива начислен впоследствие въз основа на резултата, 
получен от клиента или неговия нов защитник.  

d) Евентуална намеса на платежен посредник  

При откриването на досието клиентът посочва на 
адвоката дали може да се възползва от намесата на 
платежен посредник (например застраховка за правна 
защита). 

В такъв случай клиентът незабавно съобщава данните 
за контакт с платежен посредник, така че адвокатът да 
провери поемането на хонорара си от въпросния 
посредник и да се информира за съществуването на 
евентуално самоучастие и за тавана на покритието, 
след който хонорара, разходите и разноските трябва да 
бъдат поети лично от клиента. 

В случай на отказ от страна на платежния посредник, 

разходите и хонорара на адвоката се заплащат 
директно от клиента. 

e) Възвръщане на адвокатски хонорар и разходи 

Съда може да разпореди на загубилата страна да плати 
фиксирано обезщетение на печелившата страна като 
компенсация за платените от нея адвокатски хонорар, 
разходи и разноски (процесуално обезщетение).  

Ако процесуалното обезщетение платено от ответника 
е по-ниско или равно на хонорара и разходите които 
са фактурирани от адвоката, оставащите дължими 

адвокатски хонорар и разходи от клиента се 
прихващат от сумата на това обезщетение. 

Ако размерът на полученото процесуално 
обезщетение е по-голям от размера на фактурираните 
хонорар и разходи, разликата се пада на адвоката като 
хонорар за резултат или допълване към хонорар за 
резултат. 

f) Условия за плащане  

С изключение на първата депозитна фактура, която се 
плаща на момента, всяка депозитна, междинна или 
крайна фактура се плаща 15 дни след издаването и по 
посочената банкова сметка с желаната референция.  

Клиентът упълномощава адвоката да прихваща 
дължимите от клиента адвокатски хонорар и разходи 

от всички суми принадлежащи на клиента, които 
адвоката има на разположение (процесуално 
обезщетение, изплатени суми от ответника и др.). 

Върху всяка неплатена сума в срока за плащане се 
начисляват по право – т.е. автоматично от датата на 
изтичане на платежния срок - лихви на процента 
определен съгласно закона от 2 август 2002 г. относно 
забавянето на плащанията. 

Освен това се брои такса за напомняне от 10,-  евро 
осем дни след изпращането на първо напомняне, ако 

то не е последвано от пълно изплащане на дълга в този 
срок, и допълнителна такса от 15,- евро в случай на 
необходимо изпращане на официално уведомление.  

3. РАЗХОДИ И РАЗНОСКИ  

Освен друга уговорка разходите , направени от 
адвоката, се начисляват на следните тарифи: 

- откриване на досието 50,00  €; 
- печатане 10,00 € на страница; 
- копиране и отпечатване 0,25 € на страница;  
- пътни разходи 0,40 € на километър; 
- телефонно обаждане (чужбина) 0,25 € / мин; 

- обикновено писмо 10,00 € на писмо; 
- препоръчани пратки 15,00 € на писмо. 

Също така, клиентът се задължава да възстанови на 
адвоката или да плати директно на съответното трето 

лице всички разноски (такси за съдебни изпълнители, 
съдебни такси, такси за превод, за експерт и др.) 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

a) Ограничение на отговорността   

Отговорността на адвоката е ограничена до сумата, 
покрита от полицата за застраховка "Гражданска 
отговорност" сключена от френската Брюкселска 

адвокатска колегия. 

b) Компетентни съдилища  

Съдилищата на съдебния район на Брюксел имат 
изключителна компетентност за всички спорове между 
адвоката и клиента, като те прилагат единствено 

белгийското право.  

c) Солидарност за ръководители на дружества  

Когато клиента е дружество, лицето което подписва 
настоящите общи условия се ангажира солидарно с 
дружеството което декларира, че представлява или 
ръководи  за всички дългове на дружеството от 
всякакъв възможен вид към кантората. 

Име на клиента: 
 
ДДС номер на клиента: 

Име на солидарния длъжник: 

Подпис на клиента / солидарния длъжник: 

Дата: :       /     /20 
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