посочва в кореспонденцията си с клиентите или в документите, които изготвя и депозира по
водените от него като адвокат дела, че притежава това качество.
Съществуват обаче причини да се наложи изрична забрана за такова посочване: за да са налице
необходимите за професията доверие и уважение, адвокатът не следва да оставя в обществото
впечатление, че е в състояние да защити правата и законните интереси на клиентите си със
средства, които не са на разположение на всеки друг адвокат. Изтъкването на обстоятелството, че
даден адвокат е член на орган на адвокатурата, създава привидност, че поради това си качество той
притежава власт за постигане на целените от потребителите на услугите му резултати, с каквато
власт останалите адвокати не разполагат. Когато такова изявление е насочено към потребител, то
има характера на заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама по смисъла на Закона за
защита на конкуренцията, а когато е насочено към орган на съдебната власт, администрацията или
друг правен субект, съдържа намек за възможности на адвоката да използва посоченото –
несвързано с предоставяната от него услуга качество, по начин, излизащ извън кръга на достъпните
за останалите адвокати законови средства за защита на клиентите им.
Поради изложеното посочването на качеството на член на орган на адвокатурата в изявления,
несвързани с това качество, уронва престижа и доброто име на цялата адвокатура. Обстоятелството,
че такова поведение от страна на адвокати – членове на органи, е факт, сочи на необходимост от
изрична забрана в Етичния кодекс на адвоката, съобразно направеното по-горе предложение.

Поздрави,
Адв.Венелина Фотева
Адвокатска колегия –
Бургас

Venelina Foteva
Attorney-at-Law
Burgas Bar Association
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Това съобщение и прикачените към него файлове (ако има такива) са поверителни и
евентуално защитени от адвокатска тайна. Те са предназначени единствено за посочения тук
адресат/и. Всякакви публикации, разпространение или ползване на информацията от лице,
различно от нейния адресат е забранено. Ако не сте надлежния адресат на това съобщение, моля да
се свържете незабавно с изпращача му и да изтриете съобщението, ведно с цялото му съдържание
от системата си.
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Предложение по Общественото обсъждане на проекта за изменение и допълнение на

Уважаеми колеги,
Подкрепям предложението за допълнение, направено от адв. Венелина Фотева, АК Бургас.
Предлагам към информацията за провежданото обществено обсъждане да се публикуват
своевременно постъпилите в тази връзка предложения. Това е целесъобразно, тъй като ако имаме
информация какви предложения са постъпвали, няма да се налага да предлагаме неща, които вече са
предложени, което би затруднило както оформянето на предложенията, така и последващата им
обработка.
С пожелания за успешна работа,
Пламен Кирилов, адвокат
тел. *359988341431; 0988 99 31 91
www.lawbg.eu
Медиация / Mediation
Mr Plamen Kirilov, Attorney at law
tel. *359988341431

