


(в случай, че все пак бъдат обосновани легитимни причини, налагащи приемането на нормата 
досежно домейна). 

Относно израза: „обозначаващи по недвусмислен начин адвоката“. 

И тук от мотивите не става ясно дали целта на приемане на разпоредбата е била свързана с 
предполагаема необходимост от обозначаване още в домейна на конкретния адвокат – собственик 
на сайта, или преследваната от нея цел е по-скоро да се постигне информираност на обществото 
относно обстоятелството, че лицето, което е представено чрез този сайт има качеството на адвокат. В 
последния случай, становището ми е, че в този му вид, предложеното изменение не способства за 
постигане на преследваната цел. 

Това е така, защото домейнът най-често е последният смислово значим за потребителя източник на 
информация. И ако донякъде би могъл да се обоснове извод за необходимост в сайтовете, 
представящи адвокати (както посочих, не само собствени на самите адвокати, но и тези на 
адвокатски дружества и съдружия) да се включват данни, обозначаващи по недвусмислен начин, че 
сайта презентира лица, имащи адвокатско качество, то абсолютно нищо не налага това да се 
извършва посредством самия домейн на сайта. Последният не е нищо повече от способ за насочване 
на потребителя към дадено съдържание и обществото отдавна не се информира от поредицата от 
символи в домейна (ако тя изобщо носи някакъв смисъл), а от самото съдържание на сайта и 
данните, визуализирани чрез него. По тази причина въвеждане на изисквания спрямо домейна са 
прекомерни и неоправдани от никаква легитимна цел.  

Нещо повече, използваният израз, чрез който се въвеждат тези изисквания - „обозначаващи по 
недвусмислен начин адвоката“ повдига въпроса дали нормата не цели да въведе изискването в 
домейна да се съдържат и имената и адвокатския номер на самия адвокат. Последното освен, че е 
практически неосъществимо, налага доста по-сериозна оценка на въздействието от приложената 
към проекта. Това е така, защото в условията на покачваща се инфлация, много доставчици на 
домейн услуги предложиха на клиентите си да заплатят за ползвания от тях домейн за десет години 
напред. По тази причина много вероятно е голям брой адвокати, адвокатски дружества и съдружия 
да са предплатили за домейните си следващ десетгодишен период и въвеждането на изискване, 
което да направи тези домейни неизползваеми, ще се отрази негативно на имуществената им сфера. 
Поради това, ВАдвС не може да приеме предложената разпоредба в посочения ѝ вид, без да 
направи пълно проучване на това как ще се отрази промяната на адвокатите, колко от тях вече са 
предплатили домейните си, за какъв период, и какви средства трябва да похарчат, за да се съобразят 
с новите изисквания. 
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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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