


1/ §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.“.  

Отношенията на адвокатите с прокурора, следователя и другите 
участници в наказателното производство често са конфликтни по обективни 
причини и вследствие на основното задължение на адвоката да осигури на 
подзащитния си, не каква и да е защита, а ефективна защита. Тези 
потенциални конфликти са особено чести и силни в ситуация на дълбока 
корупционна криза, в каквото от десетилетия е българската правосъдна 
система! В тази обективна ситуация да се вменява задължение под страх от 
налагане на дисциплинарни санкции срещу адвокатите, за това, че видите ли 
не били изразили уважение към „всички лица, които на законово основание 
участват в досъдебни и съдебни производства“ създава узаконена възможност 
за злоупотреби и поръчкови репресии към адвокатите, каквито репресии бяха 
наскоро реализирани срещу наш колега чрез скалъпени и незаконно проведени 
18 поредни дисциплинарки, и срещу мен като негов защитник. Опасността от 
нови поръчкови дисциплинарни репресии базирани на този нов текст ще е 
реална поради липсата на надлежен законов регламент за дисциплинарния 
процес и създадената практика той да се провежда от селективно подбрани 
дисциплинарни обвинители и съдии, незаконно до степен на процесуална 
извратеност. 

2/ Следващия изключително притеснителен текст, който също може да се 
използва за личностна саморазправа чрез организиране на поръчкови 
дисциплинарни репресии срещу неудобни за държащите властта 
свободомислещи адвокати е: 

„При никакви обстоятелства информация за спор между адвокати от 
професионален или личен характер не бива да бъде разгласявана на 
обществеността, в интернет, чрез масовите медии или лично. Това 
ограничение не се прилага, ако адвокатът трябва да се защити в 
хипотезата на равнопоставеност.“.  
Първата особеност, е че тези „лични” спорове, ако не пряко, то косвено 

касаят права на наши подзащитни и доверители, или принципни правни 
въпроси касаещи закона и истината! Втората особеност е, че както нашата 
дейност, така и тази на органите на Българската адвокатура касае обществото 
и важни обществени въпроси, които не могат да са само частни, и които не 
следва, а и обективно не може да се укриват! Не на последно място 
формулировката на забраната е много широка и неприемлива, както поради 
липсата на конкретизация, така и поради влизането й в пряк конфликт с 
основни правни принципи и права утвърдени в демократичните държави и 
конкретно свободата на словото и правото да казваш истината, колкото и да е 
грозна, и колкото и велики да са засегнатите властимеющи думбази!  

На мен лично не са ми известни такива рестриктивни законови 
регламентации без конкретизация да съществуват в нормативната уредба на 
работата и задълженията на адвокатите в другите страни от ЕС! 

Излагайки горните съображения имам основанието да приема, че 
проекта е прибързан, необмислен добре и може да доведе до конфликт с 
действащи правни норми, както от националното право, така и ПЕС и 
международното право, поради което Ви моля да го оттеглите и да не се 
приема до надлежното му обсъждане и съобразяване с действащия 




