СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ЩЕ СИ ПАРТНИРА С ЕЛСА БЪЛГАРИЯ В ПОМОЩ НА МЛАД
Понеделник, 04 Ноември 2019г. 14:28ч.

Възможностите за международен стаж на млади адвокати до 26-годишна възраст
обсъдиха на среща в Деня на отворените врати в Софийска адвокатска колегия,
членове на Софийския адвокатски съвет и представители на ЕЛСА България (European
Law Students' Association). Това беше само една от многото теми, дискутирани на
31.10.2019 г.

Първа крачка към бъдещото съвместно сътрудничество между двете организации е
назначаването на стаж в Софийски адвокатски съвет на двама студенти юристи.
Същевременно Колегията се ангажира да инициира и подпомогне реализирането на
стажове за студенти юристи в юридически кантори. Целта е да се даде възможност на
млади колеги да трупат знания и практически умения в реална работна атмосфера.

„Срещата с ЕЛСА България се състоя в първия Ден на отворените врати в Софийска
адвокатска колегия,“ коментира адвокат Ивайло Данов, Председател на Колегията.
„Младите юристи са бъдещото лице на нашата професия и аз вярвам, че когато им
предоставим една добра основа за развитие и самоусъвършенстване, те могат да
разгърнат изцяло потенциала си. Младите колеги трябва да бъдат подкрепени и
именно това е една от нашите цели като организация. Смятаме да разширим
сътрудничеството си, като си партнираме в организацията на различни събития и
предоставяме още възможности за включване в квалификационни семинари и
конференции с национален и международен обхват“.

Освен с представители на ЕЛСА България, адвокат Ивайло Данов се срещна и с
председателя на Българската търговско-промишлена палата г-н Цветан Симеонов, с
когото бяха обсъдено възможностите за продължаване и разширяване на съвместните
инициативи на САК и БТПП през 2020 г. Проведени бяха също така разговори с
адвокати, членове на колегията, както и с граждани, дошли да научат повече за
работата на САК.
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