
О Т Ч Е Т

От ........................................................................................................................,
с ЕГН ............................., служебен адрес:.........................................................
...............................................................................................................................
адвокат към Адвокатска колегия .......................................................................
вписан под № .......... в Националния регистър за правна помощ.
Определен – Уведомително писмо на АС №……………………………….
Назначен –     Постановление на дознател/прокурор/ от……………………

      Определение на съда от……………………………………….
       Основание за назначаване –      а/ по НПК……………………..

     б/ по ГПК
Преупълномощен от………………………………………………………….
Пълномощно………………………….

І.  Предоставих правна помощ:

1.Име и качество на представлявания / те, ЕГН:
/уличен, заподозрян, обвиняем, подсъдим, пострадал, гр.ищец, гр. ответник 
а/……………………………
б/………………………………………………………….в/………………………….. 
……………………..т.н.………………………………………………………………..
2. Вид на правната помощ

а/ консултация и/или подготовка на документи за завеждане на дело
 Решение № ……………………………………………на председателя на НБПП,

б/ процесуално представителство:
• Досъдебна фаза – ДП №…………, ПР. ПР/прокурорска преписка/№……………
• Съдебна фаза:

– Вид на  делото и номер…………………………по описа на .…………
– …………………съд, ………………отделение, ………………състав.
– І-во  инстанционно   дело  №………/………год.по  описа  на 

………………………………………………………………………съд .
– въззивно дело №………………………………………………………..;
– касационно дело №……………………………………………………..

в/ представителство при задържане по чл.63, ал.1 от ЗМВР:
Заповед за задържане №……………………………………….

3. Квалификация на деянието по НК…………………………………..

4. Производство по реда на НПК, ГПК, АПК и др.  ……………………….
/посочва се правното основание/.

5. Предмет на делото………………………………………………………………



 6. Материален интерес ……………………………………………………………  

 7. Видове процесуални действия, извършени от адвоката в производството и дати, 
на които са извършени :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

 8. Времева ангажираност на адвоката:
• Дни, часове………………………………………………………………… 
• Брой съдебни заседания, в които е взел участие адвоката………….

……………………………………………………………………………………….

   9. Акт, с който е приключила досъдебната фаза в наказателното производство:

• Обвинителен акт от…………………………………………………дата
• Споразумение по чл. 381 от НПК от ……………дата …………….., одобрено от съда 
на заседание от ………………………………..дата.
• Определение за прекратяване на производството от…………дата.
• Определение за спиране на производството от…………………дата.
• Предложение  за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на 

административно наказание ;
 

10. Акт, с който е приключило делото в първа , втора или касационна инстанция :

• Присъда или решение  
 

     11.  Обстоятелства по чл. 9/3 /  от НЗПП /предоставена правна помощ в почивни и 
празнични  дни  и  в  часовете  от  22.00  до  6.00  часа  на  следващия  ден/  -  ……………
дати…………………………………………….часове………………………………..  

     12.  Обстоятелства  по  чл.10,  ал.  1  от  НЗПП:  /прекратяване  на  производството, 
упълномощаване на защитник, загубване на правоспособност, отписване или изключване 
от  НРПП,  фактическа  невъзможност  за  предоставяне  на  правна  помощ  /
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………….
    
13. Обстоятелства по чл. 10, ал. ІІ от НЗПП ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
   
 14. Искане за авансово плащане  по чл.3/2/ от НЗПП………………………………………
   



 15. Документи, удостоверяващи разноски по чл.38/5/ от Закона за правната помощ  /ДВ 
бр. 28/2013 г./ :
..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
  
 16. Други особености на производството: описание…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Искане по чл. 25, ал. 4 от ЗПП .
2. Акт за допускане на правна помощ  по чл. 25, ал. 3 ат ЗПП.
3. Уведомително писмо от АС по чл. 26, ал. 1 от ЗПП.  
4.Акт за назначаване на адвоката по чл.26, ал.2 от ЗПП.
5. Документи, удостоверяващи  обема на предоставената правна помощ.
6. Акт, удостоверяващ завършеност на фазата или инстанцията .
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................

Декларирам, че съм самоосигуряващо се лице по смисъла на чл. 43 от ЗДДФЛ.

дата:...................................  Подпис: ..............................


