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Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, 

Уважаеми господин Председател на Върховния административен съд, 

Уважаема госпожо Председател на Висшия адвокатски съвет, 

Уважаеми господин представляващ Висшия съдебен съвет, 

Уважаема госпожо Председател на Националното бюро за правна  

помощ, 

Уважаема госпожо Председател на Висшия дисциплинарен съд, 

Уважаеми господин Председател на Съюза на юристите в България, 

Уважаеми господин Декан на Юридически я факултет при Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”, 

Уважаемa госпожо  заместник-председател на Върховния касационен 

съд, 

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен 

съвет и Висшия дисциплинарен съд, 

Уважаеми госпожи и господа магистрати, 

Уважаеми представители на адвокатските колегии от страната, 

Уважаеми гости, 

Скъпи колеги, 

 

Поздравявам Ви с добре дошли на тържественото честване на 120-

годишнината от създаването на САК и избора на първия Софийски 

адвокатски съвет. 

 Безспорен е приносът на адвокатурата в развитието на българското 

правосъдно дело, на българската юридическа мисъл, доктрина и практика. 

Следвайки неуморно възвишената си мисия, а именно да защитават  

правата и законните интереси на гражданите, адвокатите са 

непосредствени участници в процеса на демократизиране на българското 

общество и българския обществено-политически живот от 

Освобождението до наши дни. В тази връзка Софийската адвокатска 

колегия като най-голямата адвокатска колегия в страната  има своя 

неоценим  принос и своето достойно място в създаването на съвременните 

стандарти за защита пред съд, в изграждането на съвременното българско 

законодателство и  юриспруденция като цяло 

В очите на хората-неюристи, адвокатът е символ на престиж, власт и 

пари. Но в действителност, зад всеки адвокат стоят години на обучение, 

непрекъснато актуализиране и обогатяване на придобитото вече познание, 

сериозна професионална подготовка, себеотдаване, изострено чувство за 

социална и гражданска справедливост. Адвокатът никога не е бил пасивен 

наблюдател на историята, на политическия и обществен живот в страната. 

Точно обратното, той  винаги е бил  в точката на събитийния конфликт, 

изразител на обществените нагласи и въжделения, носител на законността, 

бранител на човешките права. Многолика и ярка личност, независима и 

духовно богата, българският адвокат се нарежда сред най-бележитите 
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представители на обществения, политически, научен и културен живот на 

България. 

Адвокатската професия е не само привилегия, тя е и огромна 

отговорност. Отговорност както пред конкретно защитавания гражданин, 

така и отговорност пред цялото адвокатско съсловие, пред обществото и 

пред историята.  Да, пред историята, защото  ролята на адвоката се крие не 

само в оказвана персонална или колективна помощ, защото той е не само 

помощник и съветник, а в много от случаите той е и обществен двигател. 

Адвокатът е онзи мотор в обществената структура, който винаги може да 

раздвижи обществената нужда. Благодарение на професионалната си 

подготовка и разнообразна практика, адвокатът  е в състояние да помогне 

за разрешаването на наболели обществени проблеми, било чрез участието 

си в изработването на законопроекти, било чрез други форми на 

съдействие на законодателната и изпълнителната власт. Тази своя 

обществена функция, адвокатите изпълняват с достойнство- нещо повече 

те имат ясното съзнание за своята обществена мисия и отговорност. 

    Адвокатската институция в страната ни за пръв път е 

регламентирана след Освобождението с Временните правила за устройство 

на съдебната  част в България от 24 август 1878г. Първоначално 

адвокатурата е създадена като организация на лицата, които осъществяват 

защита на гражданите пред съдебните органи. Скоро след приемането на 

Закона за адвокатите от 1888 г., българската адвокатура учредява първите 

адвокатски съвети. Един от тях е Софийският адвокатски съвет, основан 

точно преди 120 години. Действително неговите правомощия 

първоначално са били със стеснен обхват –да свиква и провежда общите 

събрания на колегията, да води списък на адвокатите, да провежда 

практиката на стажант-адвокатите и да търси дисциплинарна отговорност 

на адвокати, но през годините ролята на Софийския адвокатски съвет  

неизменно е нараствала. 

През 1897г. адвокатите в София са 90 на брой, от които 59 с 

юридическо образование. Действащият тогава Закон за адвокатурата е 

давал възможност адвокатска професия да се осъществява и от неюристи 

при определени условия и след задължително полагане на изпит. 

На 11 октомври 1897г. е проведено първото Общо събрание на 

софийските адвокати. С него е поставено началото на самостоятелното 

съществуване и самоуправлението на софийската адвокатура. Събранието 

избира за членове на първия САС д-р Димитър Греков, д-р Васил 

Радославов, д-р Сава Иванчев, д-р Стоян Данев, д-р Константин Помянов, 

Гаврил Орошаков и Иван Плакунов. Първият председател на софийския 

адвокатски съвет става д-р Димитър Греков. 

Превратностите на българската история неминуемо са се отразявали и 

върху съдбата на адвокатските колегии и адвокатските съвети. Но и в най-

мрачните времена винаги са се намирали личности, които са поставяли 

истината и свободата пред своето лично благополучие. Голямата част от 
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тези велики българи са били политиците-адвокати. Високообразовани, те  

напълно логично са стояли в основата на онзи крехък политически елит, 

който е поел управлението и модернизацията на свободна България.  

Всъщност адвокатите са най-голямата професионална група, от чиито 

среди са били излъчени  министър-председатели в модерната история на 

страната. Министър–председатели /адвокати/ са били 14 души - Драган 

Цанков, Петко Каравелов, Стефан Стамболов, д-р Васил Радославов, д-р 

Константин Стоилов, д-р Димитър Греков, д-р Стоян Данев, д-р Петър 

Гудев, Александър Малинов, Теодор Теодоров, Никола Мушанов, Васил 

Коларов, Димитър Попов и Филип Димитров. Сред тях д-р Димитър 

Греков и д-р Стоян Данев - безспорни лидери на българската политическа 

система,  са били и председатели на Софийския адвокатски съвет. Димитър 

Греков за периода 1897-1899 г., а Стоян Данев – от 1899 до 1907г. 

Интересен исторически факт е, че в края на 19-ти и началото на 20-ти 

век, времето на най-успешните процеси и модернизация на страната, 

адвокатското присъствие в поредицата от кабинети не спада под 50%. 

Някои от кабинетите достигат почти стопроцентово участие на адвокатите, 

като например кабинетът на Петко Каравелов през 1901г., на д-р Стоян 

Данев, на Александър Малинов, на Иван Гешов и двата кабинета на д-р 

Васил Радославов. 

Към днешна дата, ние не можем да не се гордеем  с факта , че сме 

наследници на адвокатите-строители на нова България. И това е така, тъй 

като почти всички председатели на Софийския адвокатски съвет от 

създаването му до 1944 година са били министри в различните кабинети и  

народни представители в по няколко народни събрания, като със своите 

познания, опит, труд и авторитет са допринесли за изграждането и 

развитието на младата българска държава. Ето защо е добре,  поне в деня 

на рождението на Софийската адвокатска колегия, ние техните 

наследници, да припомним  имената им и по този начин отдадем нужната 

почит към личността и делата им.     

    Тук трябва да споменем на първо място д-р Димитър Греков. 

Изключителна е неговата заслуга за развитието  както на българската 

адвокатура, така и на младата българска държава. Изтъкнат юрист, 

получил образованието си в Европа, той е сред българските държавници, 

положили  основата на правовата държава в България и въвели 

европейските морални ценности и стандарти. Димитър Греков е участник в 

изработването на проекта на Търновската конституция. Той е първият 

министър на правосъдието в България и първият председател на 

Върховния съд. Извън това, д-р Греков е бил още два пъти  министър на 

правосъдието - в правителствата на митрополит Климент и  на ген.Леонид 

Соболев, министър на външните дела и изповеданията и управляващ 

министерство на правосъдието в правителството на Стефан Стамболов, 

министър-председател и  министър на външните дела и изповеданията  от 

18.01.1899г.-01.10.1899г., както и дипломатически представител при 
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Високата порта. Избиран за народен представител в седем  обикновени 

народни събрания и в Третото ВНС, председател на Третото ОНС. Лидер 

на Консервативната партия, а по –късно на Народнолибералната партия.   

д-р Стоян Данев, изключително образован, доктор по право от 

Хайделбергския университет и по политически науки от Парижкия 

университет, доброволец в четата на Филип Тотю в Сръбско-Турската 

война  от 1876 г., четири пъти министър -председател и министър на 

външните работи и изповеданията, два пъти министър на финансите, 

делегат при сключване на примирието в Чаталджа /1912 г./, противник на 

включването на България в Първата световна война на страната на 

Германия и Австро-Унгария, народен представител в  единадесет ОНС, 

председател на Петото ВНС, частен хоноруван доцент по международно 

право във Висшето училище, редовен професор по дипломатическа 

история на България в Свободния университет, лектор в Хага по 

международно частно право; член на постоянния арбитражен съд в Хага.   

д-р Александър Радев, председател на Софийския адвокатски съвет 

през периода 1907-1909г., виден деец на македоно-одринското 

революционно движение, два пъти министър на правосъдието в 

правителствата на Петко Каравелов и на д-р Стоян Данев, министър на 

народното просвещение и два пъти народен представител, доцент по 

византийско право в ЮФ. 

 Петър Пешев –председател на САС от 1910 до 1912г., четири пъти 

министър на правосъдието в различни правителства и два пъти министър 

на народното просвещение, народен представител в единадесет 

обикновени народни събрания, 

 д-р Борис Вазов, председател на САС в периода 1920-1922г., доктор 

по право на парижкия университет, участник в балканските войни и в 

първата световна война, народен представител в четири народни събрания, 

като в 21-вото и 22-рото Обикновено народно събрание е подпредседател, 

пълномощен министър на България в Прага. 

Янко Стоянчев, председател на САС от 1922 до 1923г., участник в 

Балканските войни и в Първата световна война, министър на обществените 

сгради, пътищата и благоустройството и управляващ министерство на 

правосъдието, народен представител в две народни събрания.  

д-р Сава Иванчев, председател на САС в периода 1923-1925г., 

завършил право в Женевския университет пръв по успех, избиран 

многократно за народен представител , подпредседател на  10-тото,16 –

тото и 17-тото Обикновено народно събрание.  

Александър Огнянов, председател на САС от 1932 до 1935 и от 1939 

до 1943г., министър на правосъдието, помощник-началник на Военно- 

полевата секция при щаба на действащата армия в Първата световна война.  

Борис Павлов, председател на САС от декември 1943 до септември 

1944г., участник в Балканските войни и в Първата световна война, 

министър на правосъдието и управляващ  министерството на народното 
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просвещение в кабинета на Муравиев, народен представител в 22-то 

Обикновено народно събрание.  

Сред председателите на Софийския адвокатски съвет се нареждат и 

видни общественици, които макар и да не са участвали в изпълнителната и 

законодателната власт, са дали своя неоценим принос за развитието на 

българското общество и правната наука. Такива са Симеон Петков, 

председател на САС в периода 1925-1929г., основател на първото 

есперантско дружество в България,  допринесъл за построяването на дома 

на правника и съдебните палати в страната и за предоставяне на 

адвокатски права на жените, обявил се срещу изпращането на българските 

евреи в германски концлагери. 

Иван Руневски, председател на САС от 1929 до 1932 г. и от 1935 до 

1939 г., автор на  научни публикации относно  правната помощ за деца, 

администрация и административно правосъдие, сдружаването от  правно 

гледище и редица други.   

120-годишната история на Софийската адвокатска колегия и 

Софийския адвокатски съвет е неизменно свързана и с историята на 

България. Без значение на обществено-политическия  строй, в който е 

функционирал Софийският адвокатски съвет, в него винаги е имало 

бележити юристи, хора на научната мисъл и практика. Не можем да 

подминем имената на председателите Димитър Вапцаров, Светослав 

Кираджиев, Борис Лозанов,  Лев Левков, Георги Пенев, Еню Комитов, 

Траян Марковски, Стефан Ботев, Емануил Георгиев и редица други, 

стояли начело на Софийския адвокатски съвет след 1944г. 

Днес Софийският адвокатски съвет има неизмеримо по-широки 

функции в сравнение с първия адвокатски съвет от 1897г. Те са изброени 

подробно в 19 точки в чл.89 от ЗА. Предоставените от сега действащия 

Закон за адвокатурата по-широки правомощия на адвокатските съвети 

изискват от тях мобилизиране на максимални усилия за  изпълнение на 

законовия регламент и за осъществяване на интересите на членовете на 

адвокатската колегия. Тези по-широки правомощия изискват и по-голяма 

отговорност не само пред адвокатското съсловие, но и пред обществото.  

За адвоката днес е много важно, освен високо образован и добре 

подготвен юрист, да бъде с неспокоен дух, с изострено чувство за социална 

справедливост, с неповторима и богата индивидуалност. За да могат да се 

развиват всички тези качества, на адвоката трябва да бъде предоставен  

известен социално-битов комфорт и грижа, да бъде освободен от мисълта 

за дребни детайли от адвокатското си битуване, да му бъде осигурено 

спокойствие, за да може пълноценно да работи, както и отдих, за да 

възстанови силите си. Именно затова сегашният адвокатски съвет 

изключително много държи на човешкия си облик. Ние сме твърдо решени  

да съдействаме  тези пожелания  да не останат само на хартия, а да се 

превърнат  в реални факти, за което сме предприели редица конкретни 

действия. 
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През тази есен предвидихме да бъдат организирани от САС различни 

семинари и други форми на обучение, които  са част от мероприятията, 

посветени на 120-годишнината от създаването на софийската адвокатура. 

Първите два такива семинара вече преминаха при голям интерес през 

месец септември. Предстоят и други обучения по актуални теми във връзка 

с промените в законодателството. Последният от този цикъл семинари ще 

се проведе съвместно с Уницеф през месец ноември и ще бъде на 

актуалната за нашето общество тема за закрила правата на децата. 

Софийският адвокатски съвет се стреми да осъществи в рамките на 

международното сътрудничество полезни връзки с адвокатски съвети от 

други държави.Това сътрудничество не е самоцелно,  а е израз на идеята  

за създаване на различни възможности за  повишаване  квалификацията на 

млади адвокати, в случая чрез изпращането им на обучения в 

чуждестранните адвокатски колегии и натрупване на международен опит. 

Както стана ясно, за настоящия адвокатски съвет  постоянното 

повишаване на квалификацията на адвокатите от САК е изключително 

важно и е основен приоритет в неговата дейност. Ние се стремим обаче и 

чрез цялостната си дейност и отношение към членовете на Колегията да 

затвърдим доверието помежду си, така че колегите да усещат, че в лицето 

на Софийския адвокатски съвет винаги могат да срещнат подкрепа за 

преодоляване на професионални  затруднения. 

Изискванията на модерния свят, както и членството на България в 

Европейския съюз, поставят пред българския адвокат редица 

предизвикателства. Те изискват не само познаване на правото на ЕС, но са 

свързани преди всичко с реформата на съдебната система и най-вече с 

изграждането на правосъдие, което да отговаря на очакванията на 

българското общество, на неговите традиции, а също така да е съобразено 

и с европейските правосъдни стандарти и ценности. 

И в заключение искам да кажа, че историята отбелязва миналото, но 

се прави от настоящето и дава пътища за бъдещето. Пожелавам на 

Софийската адвокатска колегия и Софийския адвокатски съвет да дадат 

такива пътища за бъдещето, че и след още 120 години те да бъдат все така 

жизнеспособни, да бъдат неизчерпаем генератор на идеи и инициативи, 

които издигат и защитават авторитета, честта и достойнството на нашата 

професия. Историческата памет ни задължава да притежаваме амбицията и 

професионализма на първите председатели и членове на Софийския 

адвокатски съвет, да следваме техния пример, макар и в други исторически 

реалности, и да не забравяме, че сме наследници на първостроителите на 

нова модерна България. 

   Честит празник, уважаеми колеги!   

11.10.2017г.        Председател на САК 

гр.София            адв.Ивайло Данов 

 


