


2 
 

Считам за неправилно, неясно, ограничаващо и утежняващо адвокатите. Същото е и в 
противоречие на целите на измененията, тъй като води до въвеждане на допълнителни 
изисквания, които ограничават необосновано правото им да се рекламират. 
Неясно какви конкретни данни следва да бъдат включени, като изразът „по недвусмислен начин“ 
е неясен и дава възможност за своеволно тълкуване от страна на органите в адвокатурата, което 
би довело до възможности за търсене на дисциплинарна отговорност. 
 
5. Разпоредбата на алинея четвърта се изменя както следва: „Рекламното съобщение на адвоката 
не трябва да позволява едновременно с него да се отправя непоискано търговско съобщение.“. 
Становище 
Считам за неправилно, неясно, ограничаващо и утежняващо адвокатите. Същото е и в 
противоречие на целите на измененията, тъй като води до въвеждане на допълнителни 
изисквания, които ограничават необосновано правото им да се рекламират. 
 
 
7. Създава се нова алинея шеста със следното съдържание: „Рекламно съобщение, 
предназначено за разпространение чрез електронни медии, се съхранява от адвоката, адв. 
дружество или съдружие за срок от пет години и при поискване се предоставя на адвокатския съвет 
на колегията, в която членува адвоката.“.  
 
Становище 
а/ Представяла напълно необосновано задължение за адвоката, което дори и предвид 3 годишната 
абсолютна давност за дисциплинарна отговорност е очевидно ненужна административна тежест.  
б/ Неясно е на какво основание адвокатския съвет може да поиска да му бъде предоставяно 
рекламното съобщение, тъй като към настоящият момент по ЗА няма такива правомощия. При 
наличие на проверка от докладчик при постъпило съобщение за извършено дисциплинарно 
нарушение адвоката няма никакви задължения да предоставя, нито информация, нито 
документация. Налице е в дисциплинарното производство единствено право на адвоката да даде 
обяснение, но това отново не е негово задължение, а право.  
 
 

по §3 
1. Разпоредбата на алинея 3 се изменя както следва: „Правото на адвоката да удържи от 
клиентските средства, които държи, сумата на разходите си, доколкото те не са покрити от 
получени от клиента аванси, не включва правото на удържане на разноските, направени от 
посредника, освен ако няма писмено споразумение с клиента в обратния смисъл.“ 
 
Становище 
Считам за изцяло необосновано ограничение, тъй като отношенията между адвоката и клиента му 
се уреждат с договор, поради което намесата в тези взаимоотношения е неправилна.  
 
По §4. Създава се нов чл. 21а Отношения на адвоката с прокурора, следователя и другите 
участници в наказателното производство със следното съдържание: „Адвокатът дължи уважение 
към всички лица, които на законово основание участват в досъдебни и съдебни производства.“. 
 
Становище 
Считам за изцяло необосновано се предлага въвеждането на това изрично задължение от страна 
на адвоката. Напротив към момента именно адвокатите нямат ефективни правни средства за 
защита на правата си при нарушаването им от прокурори, следователи и други участници в 
наказателното производство.  
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При въвеждане на разпоредбата може да бъде използвана за репресии срещу адвокатите именно 
от прокурори, следователи, дознатели и др. и предвид дисциплинарната отговорност на 
адвокатите, неподлежаща на съдебен контрол има потенциална опасност да бъдат неоснователно 
отстранявани неудобни адвокати от пазара на адвокатски услуги.  
 
 

По §5. 
 
1.Създава се нов член 25а Задължения на член на орган на адвокатурата със следното 
съдържание: „Адвокат, избран за член на орган на адвокатурата, трябва да е достоен за оказаното 
му доверие и в работата си да се стреми да бъде полезен за адвокатската професия. 
 
Становище 
От изключително значение е въвеждането на ясни отговорности и задължения за адвокатите, 
които са избрани за членове на органи на адвокатурата, но направеното предложение по никакъв 
начин не създава необходимите промени. Напротив въведените критерии да е достоен за 
оказаното му доверие да се стреми да бъде полезен са общи до степен, че са напълно ненужни и 
представляват по-скоро имитация на някакви промени. 
2.Създава се нов член 25а Задължения на член на орган на адвокатурата със следното 
съдържание: „При възникване на частен интерес, адвокатът, членът на орган на адвокатурата 
трябва да декларира този интерес пред съответния орган.“. 
 
Становище 
Предвид това, че при встъпване в длъжност на адвокат, като член на орган в адвокатурата, същият 
запазва качеството си на адвокат и правото да упражнява адвокатска професия, то това по своята 
си същност създава изключително голяма опасност от действие при конфликт на интереси.  
Липсват задължения за адвокатите членове на органи на адвокатурата с цел намаляване на 
рисковете от действие при конфликт на интереси – да осъществяват правомощията си при 
спазване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна 
конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, безпристрастност. 
 
Предложената разпоредба не създава ефективен механизъм за предотвратяване на конфликт на 
интереси, както и за последваща отговорност при липса на уведомяване на органа при наличие на 
установен конфликт на интереси, което е достатъчен индикатор за изследване на данни за 
злоупотреби по отношение на адвокатурата или на други злоупотреби, защото всички потенциални 
условия за това са създадени – противоречие между интересите на адвокатурата и лични 
интереси, както и заплаха за постигане на целите на адвокатурата, ако на практика личните 
интереси са взели превес пред тези на адвокатурата в един конкретен случай или при постоянно 
следвана практика. 
 
 

По § 6 
 
Становище 
Считам предложенията за непропорционална и недопустима намеса в отношенията между 
адвокати, които същите следва да имат свободата да договорят по между си.  
Предвид дисциплинарната отговорност на адвокатите, неподлежаща на съдебен контрол има 
потенциална опасност да бъдат неоснователно отстранявани неудобни адвокати от пазара на 
адвокатски услуги. 




