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 І. Мисия: „Защита на адвокатите чрез адвокатурата!” Тази мисия си поставих 
още при встъпването ми като председател на КЗПА. Тя продължава да е 
особена актуална и за мен тя е основна. Цел: Създаване на сигурност за 
доходите и достойнството на адвокатите, чрез защитата им от органите на 
адвокатурата.  
ІІ. Стратегически приоритети. 
защита правата на адвокатите и възстановяване на икономическите и 
обществени позиции.  
Промени в организацията на правната помощ. 
организация и служителите на САК.  
Разширяване на социалната дейност.  
 
IІІ. Средства и методи за решаване на проблемите.   
 
1. Активиране на инициативата и дейността на всички български адвокати и 
създаване на възможност за участие на всеки желаещ в дейността на САС.   
 
2. Подобряване вътрешната организацията на САС с увеличаване броя на 
редовните и резервни членове, осигуряване активното им участие и 
приемственост.  
 
3. Подобряване дейността на комисиите на САС с привличане за негови 
сътрудници на адвокати от САК, които имат амбицията да помогнат за 
постигане на общите ни каузи.    
 
4. Създаване на научно-методичен съвет, като помощен орган към САК в 
състав от адвокати с утвърден авторитет, с цел изготвяне на правни анализи и 
научни становища по въпросите, касаещи действащото законодателство и 
необходимите законодателни промени.   
 
5. Съвместни дейности и взаимно подпомагане с останалите адвокатски 
колегии от страната.  
 
6. Осигуряване реална практическа полза от членството в международните 
адвокатски съюзи и сътрудничеството с чуждестранни адвокатски колегии и 
конкретно:   Ползване на техния авторитет за подпомагане на борбата ни за 
законови промени;  Лобиране и съдействие пред органите на ЕС в полза на 
интересите на българските адвокати;  Усвояване на натрупания чуждестранен 
опит и добри практики в дейността по организацията на адвокатурата, 
професионалната деонтология и в разширяване и защита правата на 
адвокатите.  
 
7. Сътрудничество с неправителствени организации, специализирани в 
правозащитни дейности.  
 
8. Изготвяне на програма на САС за решаване на основните проблеми. 9. 
Установяване на контакти с адвокатите – народни представители за лобиране в 
полза законните права на адвокатите.  
 



10. Преодоляване на противоречията с останалите правни общности и 
съвместна защита на общите ни професионални интереси.  
 
11. Подкрепа на прогресивните сили в магистратската общност и подпомагане 
на нужните промени. ІV. Програма за решаване на проблемите. Създаване на 
работна група от адвокати от САК - изтъкнати професионалисти, утвърдени 
научни авторитети и специалисти от НПО за изготвяне на актуализиран анализ 
по проблемите в правосъдната система, действащото законодателство и 
реалното положение на адвокатите, съобразени с последния мониторингов 
доклад на ЕС, решенията на МС, както и реализацията на стратегията на МП. 
Приемане от новия състав на САС, въз основа на анализ на програмата с 
набелязани конкретни цели, средства и методи за постигането им, с фиксирани 
междинни и крайни срокове.  
 
V. Конкретни действия по основните приоритети.  
 
V.1. Ефективни действия на органите на Българската адвокатура. Основната 
функция на органите на Българската адвокатура е защита законните 
професионални права на адвокатите. За да се осигури нужната ефективна 
дейност на органите на адвокатурата, е необходимо дейността им да бъдат 
поставена в условия на пълна прозрачност. Необходим е постоянен контрол 
върху дейността им от страна на всички адвокати. Те следва да работят по 
програми, в които да са включени основните проблеми, с конкретни мерки и 
срокове за изпълнението им; с последващ отчет за постигнатите резултати. За 
целта следва да се разшири състава на комисиите при САС и на броя на 
участващите като сътрудници към тях адвокати. Това важи с  най-голяма сила 
за САК, като най-голяма и най-активна адвокатска колегия! Органите на 
Българската адвокатура не само е недопустимо да са безучастни спрямо 
основни обществени проблеми, засягащи пряко и адвокатите, и обществото, но 
те трябва да имат ясна и категорично позиция по тях: 1. Независимостта на 
адвокатите е условие за тяхната пълноценна работа за защита правата на 
клиентите ни. Тя следва да се гарантира с икономическа стабилност и 
независимост. За целта следва да се преборим с накърняването на нашите 
права, с незачитането на нашето достойнство; да възстановим икономическото 
си положение и обществен авторитет. 2. Следва ясно да изразим позицията си 
срещу корупцията в съдебната система, която ограбва не само гражданите и 
икономическите субекти, тя ограбва доходите и авторитета на адвокатите. По 
тази причина адвокатите са единствената професионалната общност, която 
пряко е засегната от нея и която има най- категоричния интерес да се бори 
срещу корупцията в съдебната система. Органите 3 на адвокатурата не само 
следва своевременно и категорично да заявяват позицията си към корупцията в 
съдебната система, но и да предложат мерки за нейното преодоляване, като 
активно участват в изпълнението на същите. Органите на адвокатурата следва 
категорично да подпомогнат почтените магистрати в исканията им за законност 
и ред в устройството и в работата на съда. 3. Следва категорично да се 
противопоставят срещу разпръснатостта и неуредиците в съдилищата; срещу 
накърняването на нашите процесуални права и професионално достойнство от 
магистратите.  
 



V.2. Активиране инициативата и дейността на всички български адвокати. За 
излизане от кризата следва да се активизират силите на всички адвокати, както 
с активно участие в изборите на органи на адвокатурата, така и с конкретни 
действия на всеки адвокат в общата борба за защита на професионалните ни 
права и интереси. Българските адвокати, наброяващи над 12 000 души, са 
огромна сила, мощен потенциал от професионални знания и воля за постигане 
на общите ни цели! Софийските адвокати са над 5 300 и са най-голямата 
съсловна общност. Ако адвокатите са обединени и всеки даде своя принос, 
няма да има проблем, който да не успеем да решим, няма да има сила, която 
да успее да се противопостави на законните ни и справедливи искания!  
 
V.3. Нужните законодателни промени. Преодоляването на дълбоката криза, в 
която бяха поставени българските адвокати, е невъзможно без съществени 
законодателни промени. Нужни са изменения в редица основни закони, чиито 
разпоредби накърняват гарантираните от КРБ и ЗА професионални права на 
адвокатите: ЗА, ЗПрП, ЗННД, ТЗ, ЗЮЛНС, ЗСВл, процесуалните кодекси. 
Първата крачка бе направена с общонационалната инициатива на българските 
адвокати за изменение на ЗА! Отново следва адвокатите от страната да поемат 
инициатива и да разчитат на собствената си воля и сили.  
 
V.4. Участие в съдебната реформа и в изменението на законите. Българската 
адвокатура следва да изпълнява и отстоява своята основна обществено-
политическа функция в обществото: да защитава законните права и интереси 
на българските граждани, а чрез тях на законността и демократичното развитие 
на страната. Тя следва да изразява своевременно и категорично своята 
позиция по основните проблеми на правосъдието и особено относно 
негативните процеси! Недопустимо е адвокатурата да не участва в 
законодателния процес при приемане на закони, касаещи работата на 
адвокатите. Така не само се злепоставят професионалните интереси на 
българските адвокати, но се предават интересите на цялото общество. 
Органите на Българската адвокатура следва да вземат активно участие и в 
процеса на актуализиране на законодателството и привеждането му в 
съответствие с правото на ЕС. Водеща роля в този процес следва да заеме 
САК, като най-голяма и най-активна адвокатска колегия!  
 
V.5. Съдействие от ЕС, международните адвокатски съюзи и неправителствени 
организации. От приемането ни в ЕС, всяка година се извършват проверки за 
състоянието на българската правосъдна система и привеждането й в 
съответствие с правото на ЕС. За огромно наше огорчение, при изготвянето на 
нито един от ежегодните мониторингови доклади, нито един от инспекторите на 
ЕС не проведе среща с органите на Българската адвокатура и с българските 
адвокати. Това е и една от причините тези доклади да са непълни и 
необективни, което предопредели и неефективността на мерките на ЕС към 
българската правосъдна система и разрастването на корупцията до прояви на 
фрапантна наглост. Органите на Българската адвокатура и конкретно САК 
следва активно да участват в тези проверки и изготвяните по тях 
мониторингови доклад; да изразява категорично и своевременно своята 
позиция; да иска нужната ефективна помощ от специализираните органите на 
ЕС и неговото ръководство! Същото важи и по отношение на международните 
адвокатски организации. Българската адвокатура, която е член на няколко 



авторитетни международните адвокатски организации следва да потърси 
съдействие и помощ от тези организации. 4 САК в настоящия си мандат 
установи изключително успешни отношения с колегии от водещи страни от ЕС, 
чиято помощ следва рационално да ползваме в нашата борба. Българската 
адвокатура следва да установи единодействие с НПО, специализирани в 
защита на човешките права и демократични ценности и да не реализира 
възможните ефективни съвместни действия. САК като най-активна и водеща 
колегия следва да е водещ в този процес. Следва своевременно да бъдат 
опровергавани негативните и неверни медийни изяви, представящи адвокатите 
и дейността им в невярна и негативна светлина, създаваща неоправдано 
недоверие в адвокатите и спад в градения с десетилетия обществен авторитет 
на адвокатурата.  
VI. Защита правата на адвокатите. За реализирането й считам за необходимо:  
 
1. Осигуряване реална защита чрез органите на адвокатурата и конкретно САС 
на:  процесуалните права на адвокатите във всички процеси и пред всички 
органи.  неприкосновеността на адвокатските кантори, книжа, електронни 
носители на информация и на правото им да пазят професионалната тайна на 
своите клиенти.  
 
2. Противодействие на:  кражбата на адвокатска работа;  корупцията в 
съдебната система;  неоснователни осъждания и всякакви форми на 
репресии над адвокатите;  неоснователни дисциплинарни обвинения;  
нелоялната конкуренция.  
 
3. Установяване на нови принципни изисквания и процедурни правила за 
приемане на адвокати.  
 
4. Осигуряване на дежурен телефон за адвокати при извършване на репресии 
срещу тях.  
 
5. Присъединяване на САС като страна при заведени производства по жалби на 
адвокати.  
 
6. Въвеждане на електронен регистър за нарушаване законните права на 
адвокатите и уронване авторитета на адвокатурата, в който да се регистрират 
данни за извършени незаконни репресии и неоснователно налагани глоби на 
адвокати; за подавани от адвокати жалби срещу магистрати и направени 
отводи; за наложени наказания от ВСС и инспектората; за действия уронващи 
общите интереси и авторитет на адвокатурата.  
 
7. Преди вземане на решения за приемането на кандидатите за адвокати 
задължителни персонални проверки за нужните морални качества 
съобразяване с информация от медиите и данните от електронен регистър. За 
успешното реализиране на тези цели е нужно: 1. Осъществяване на 
ефективност в дейността на органите на адвокатурата чрез:  избор за техни 
членове на адвокати, които са не само изявени професионалисти с високи 
нравствени качества, но и борбени и целеустремени;  приемане на програми с 
конкретни задачи и срокове за изпълнение;  прозрачност, отчетност и контрол 
в дейността на органите на адвокатурата,  привличане на множество изявени 



адвокати в работата на комисиите на САС;  активно участие в законодателния 
процес и мерките за излизане от корупционната криза. 2. Активизиране на 
всички адвокати за решаване на общите ни професионални проблеми с 
различни форми в т.ч. привличането им в работата на САС приемен ден на 
председателя и комисиите на САС, а по спешни случаи – веднага; периодично 
проучване за проблеми с анонимни анкетни карти и др. 3. Осигуряване на 
условия на прозрачност и постоянен контрол и отчетност върху дейността на 
САС и неговите комисии.  
 
VII. Правна помощ. За решаването на тежките проблеми са необходими, както 
спешни и ефективни промени в рамките на съществуващата нормативна база, 
така и законодателни промени.  
 
VII.1. Мерки при съществуващата нормативна база. 5 1. Предприемане на 
конкретни мерки за отстраняване на злоупотребите в разпределянето на 
правната помощ:  Пълна информационна обезпеченост на САС чрез: 
изготвяне на специализиран софтуер, общ за назначаващите органи, 
адвокатските съвети и НБПрП, с актуални данни за назначените служебни 
защитници, внесени депозити, определени и изплатени хонорари, ясни правила 
за определяне и практическа възможност за препятстване превишаването на 
определената норма за получени служебни защити от даден адвокат; 
публикуване на постъпилите в САК искания и извършените назначения .  
Цялостна реформа в отдел “Правна помощ” на САК, с конкурс за назначаване 
на служители, при ясни длъжностни характеристики, изисквания, правила и 
условия за работа, с осигуряване на реален ежедневен и периодичен контрол 
върху тяхната работа, с цел преустановяване и предотвратяване на 
злоупотреби при разпределяне на правната помощ.  Непрекъснат текущ 
контрол над дейността по разпределяне на правна помощ и моментално 
реагиране на нарушенията с налагани на безкомпромисни дисциплинарни 
наказания и сезиране на прокуратурата при евентуални измами. 2. Ефективна 
защита на професионалните права на адвокатите – служебни защитници и 
особени представители от САК и ВАДС, в т.ч. чрез:  пълна прозрачност при 
предоставяне на правна помощ с първоначален и последващ контрол.  
изискване на мотивирано обяснение от НБПрП за евентуални разлики между 
определените от адвокатските съвети хонорари и начислените за плащане от 
НБПрП;  служебно оспорване от САК на намалените такива от адвокатския 
съвет;  служебна защита от САК на адвокати-служебни защитници и особени 
представители, чиито права са били накърнени от назначилите ги органи, в т.ч. 
при откази и прекратяване на назначавания, отказ от определяне, забава в 
определянето или определяне на ниски хонорари, създаване на спънки или 
забави в реалното им изплащане;  създаване към САК и ВАдС на постоянно 
действащи помощни органи за работа с проблемите на правната помощ.  
VII.2. Нужни законодателни промени. Инициране на законодателни промени в 
ЗПрП за:  промяна на Тарифата към ЗПрП, като същата се изравни с тази на 
ВАдС;  отстраняване възможността такава да се предоставя на лица, които не 
отговарят на законовите изисквания;  текущ и последващ контрол;  
материална отговорност при злоупотреби;  регресни искове на адвокатската 
колегия срещу лица ползвали неоснователно правна помощ за пълния размер 
на адвокатските хонорари.  регресни искове на адвокатската колегия срещу 
съдилища определили по-ниски хонорара на адвокатите особени 



представители.  осигуряване нужния бюджет и своевременно изплащане на 
определените хонорари, а при забава – начисляване на дължимата законна 
лихва.  осигуряване ефективно възстановяване на разходваните бюджетни 
суми.  
VIII. Подпомагане работата на адвокатите.  
VIII.1. Подпомагане професионалната дейност на адвокатите в съдилищата.  
1. Осигуряване на нормални условия за работа на адвокатите в съдилищата 
чрез:  Поставяне на искане за премахване разпръснатостта на съдебните 
сгради и разполагането на всички в центъра на столицата, както е в западните 
страни.  Осигуряване на: уеднаквено работно време и вътрешен ред в 
съдилищата; уеднаквен пропускателен режим с този на съдиите; непрекъснат, 
а не почасов достъп до деловодствата на съдилищата; истински адвокатски 
стаи с нормални условия за работа; на ксерокси работещи в пълното работно 
време на съда; на обърнати към адвокатите монитори за проследяване текста 
на протоколите, 6 реалното изготвяне на съдебните протоколи в съдебно 
заседание и предоставяне на преписи на адвокатите; реална работа на 
изградените в СГС електронни табла за насрочените в залите дела и 
въвеждане на такива във всички съдилища в София; банкови салони с по-ниски 
комисионни работещи с работното време на съда;  Осигуряване на истински 
съдебни сайтове, с уеднаквен вид и алгоритъм на работа, с редовно 
актуализирана информация; публикуване в сайтовете на съдилищата на всички 
актове на съда: разпореждания, определения и решени и протоколи; 
унифициран достъп до съдебните сайтове.  Настояване за въвеждане на 
електронно правосъдие: подаване всякакви документи до съда в т.ч. искови 
молби, жалби и друга кореспонденция по делата по електронен път чрез 
електронен подпис на адвокатите, който да се осигури от САК на 
привилегировани цени; електронни архиви и деловодство позволяващи справки 
по интернет.  Изискване съдебните служители да носят баджове с имената и 
длъжностите си.  Настояване за осигуряване на допълнителни транспортни 
линии до новия СРС. VIII.2. Подпомагане на адвокатите чрез дейността на САС. 
1. Пълна информация за дейността на САС чрез актуализиран интернет сайт на 
САК с публикуване на взетите решения на САС и неговите комисии; установени 
практики по защита правата на адвокатите и дисциплинарна дейност; 
национална и международна нормативна база; текущи и предстоящи задачи и 
форуми; информация за международни стажове; библиотечен фонд и друга 
полезна информация. Обявяване на публични дискусии със събиране на 
становища на адвокати по важните въпроси и съобразяване то им при 
последващото им обсъждане от САС. 
 2. Повишаване ефективността в работата на САС и неговите комисии с 
въвеждане на актуализирани правила за работа; с въвеждане на 
автоматизирана софтуерна система за периодична отчетност на дейността и 
контрол за изпълнение на приетите решения; въвеждане на система за открити 
заседания с присъствие на заинтересовани адвокати.  
3. Подновяване абонамента за правен софтуер на привилегировани цени.  
4. Осигуряване на привилегировани цени: професионални застраховки, 
застраховки на кантори и застраховка живот; основни канцеларски консумативи. 
5. Осигуряване на обучителни стажове:  за младши адвокати – стажове в 
адвокатски кантори на адвокати утвърдени професионалисти.  за млади 
адвокати владеещи съответните чужди езици - стажове в чуждестранни 



адвокатски кантори и подпомагането им за продължаване на обучения и 
специализации в чуждестранни университети.  
6. Запазване и развитие на лекционната форма на допълнително 
професионално обучение и обогатяването й с акцентиране на младшите и 
млади адвокати. Отделни курсове за адвокатските сътрудници.  
7. Организиране на специални курсове за адвокати съобразено с тяхното 
профилиране, с привличане за лектори на изтъкнати адвокати и 
преподаватели; на тематични конкурси с награди.  
8. .Пълноценно използване на материалната база в София за ежеседмични 
лекции и базите на Витоша и на морето за зимни, съответно летни курсове.  
9. Въвеждане на електронен регистър за участието в лекциите, курсове и 
конкурси с издаване на удостоверения.  
10. Организиране на конкурс за отличили се адвокати за успехи в 
професионалната и обществена дейност по ясни и реални критерии с награди, 
които да се връчват на ежегодния празник на САК.  
 
IХ. Вътрешната организация и служителите на САК. Цялостно преосмисляне и 
промяна на вътрешната организация на дейностите и работните длъжности в 
САК с цел повишаване ефективността от работата и подобрение на 
вътрешната организация. За целта е необходимо: изготвяне на ново щатно 
разписание с комбинирани длъжности; с ясни, точни и конкретни изисквания 
към образование, професионални умения, изисквания за владеене на чужди 
езици и работа с компютърни програми; с подробни длъжностни характеристики 
и с ясно посочени служебни задължения. Въвеждане на ежемесечна отчетност 
за реално извършената работа. Приемане на Етичен кодекс на служителите на 
САК с ясно посочено дължимо уважение към адвокатите. Целта е оптимално 
натоварване на служителите и едновременно с това осигуряването им на 
оптимално възнаграждение, както и преодоляване прояви на неуважително 
отношение. Нов подход в заплащането и особено допълнителното 
стимулиране, като същото се приведе в съответствие с реално извършената 
работа и индивидуален принос и се премахне отживялата и порочна система на 
уравниловки.  
 
Х. Имоти, материална база и финанси. Изготвяне на програми за оптимално и 
ефективно ежегодно ползване на двете бази на Витоша и в с. Лозенец: по 
време на сезона от почиващи адвокати, а извън сезонна за лекционни, здравни 
и социални цели. Подобряване на битовите условия и качеството на 
обслужването .Ефективното им използване на вътрешни и международни 
срещи и мероприятия на САК. Изготвяне на пълни досиета с оригинали от 
всички документи за собственост на всеки един от обектите и пълен комплект 
със строителни книжа. Изцяло недопустимо е завареното от настоящия състав 
на САС положение, при което не са налични документите за собственост и 
строителство и не се знае изобщо има ли ги и къде се намират. Изготвяне на 
технически анализи за състоянието на всеки от обектите и своевременно 
предприемане на нужните мерки по отстраняване на технически проблеми чрез 
изготвяне на планове за текущи и основни ремонти, за нужните архитектурни и 
технически преустройства. Изготвяне на финансов план съответен на приетите 
технически анализи за предстоящи и бъдещи ремонтни дейности, архитектурни 
и технически преустройства, с който да се съобразяват ежегодните бюджети на 
САК. Повишаване ефективността от наличните финансови средства, при 



запазване на принципа на финансова сигурност и стабилност, чрез строга 
бюджетна политика с достатъчен резервен фонд. Въвеждане на финансово 
счетоводен софтуер за предварително прогнозиране на предстоящи разходи по 
пера, суми и срокове, с цел въвеждане на яснота за разполагаеми средства, 
предстоящи разходи и налични свободни суми, с което да се повиши 
ефективността на финансовия мениджмънд и ползата от наличните свободни 
средства. Запазване на консервативната финансова политика съчетана с 
ефективност и увеличена доходност на свободните финансови средства при 
осигурени законови и договорни гаранции. Редовни и извънредни одит, 
финансови ревизии и инвентаризации. При необходимост ползване на 
консултанти за важни финансови въпроси. Повишаване интензивността на 
участието на САК в програми и проекти на ЕС и на ефективността от участието, 
с цел получаване на целеви парични помощи за изпълнение на конкретни 
проекти за: пълноценно използване и развитие на материалната база; 
професионално обучение; подпомагане развитието на демократичните 
ценности, защита на човешките права и други близки и съпътстващи 
адвокатската работа дейности, развитието на които ще допринесат за 
подобряване материалното състояние и обществен престижа на адвокатите.  
 
ХI. Социалната дейност. Продължаване и обогатяване на социалната дейност 
на САК и конкретно осигуряването на парични помощи за болни адвокати, 
адвокати в неравностойно положение или изпаднали в тежко състояние. 
Прогнозно планиране на база минали периоди и осигуряване на нужния 
годишен бюджет. Зачитане спецификата и подпомагане на възрастните и болни 
адвокати, жените и майките адвокати и на младите адвокати, като за тях се 
разработят привилегировани социални и лекционни програми. Запазване на 
приетата от настоящия състав на САС нова инициатива за еднократно 
подпомагане на адвокати - родители на новородени деца, която създаде 
чувство на значимост и радост в родителите. 8 Продължаване политиката на 
надлежно обезпечаване в отделно перо към бюджета на нужните средства за 
подпомагане на адвокатите. Осигуряване на обективност и истинност при 
предоставянето на помощи, чрез установяване на обективни критерии, пълен 
анализ на доказателствата и при нужда изискване на допълнителни такива; 
запазване на документацията за период от 5г. чрез архивиране на досиетата по 
отпуснатите помощи. Разумно разходване на средствата в рамките на 
определения бюджет, при гарантиране на наложили се извънредни разходи с 
резервен фонд. Съобразено с реалните възможности постепенно увеличение 
на бюджета за социална дейност: парични помощи, обучение, подобряване на 
материалната база и подпомагане професионалната дейност на адвокатите. 
Разширяване кръга на поеманите от САК разходи за общите нужди на 
адвокатите: юридически софтуер, професионални застраховки, електронен 
подпис и други еднотипни за адвокатите професионални разходи при 
договаряне на редуцирани доставни цени. При предстоящия състав на САС 
предстои да се обсъдят изключително важния въпрос за евентуално въвеждане 
на вече приетата в адвокатурите на редица страни френска система КАРПА за 
адвокатска осигурителна каса. Дали това ще бъде реализирано зависи от 
становището и волята на всички адвокати изразено с решение на ОС.  
 
ХII. Обществена дейност. Повишаване обществения авторитет на адвокатската 
професия чрез:  Активно участие в обществения дебат за реформи в 



съдебната система и последващите законодателни промени.  Установяване 
на контакти и активно сътрудничество с медии, НПО и представители на 
гражданското общество за разясняване ролята на адвокатите в демократичното 
общество; отстраняване и противодействие на негативни тенденции и 
възстановяване авторитета на адвокатурата.  Установяване на контакти с 
останалите правни общности с цел установяване и обща защита на 
професионалните интереси и участие в съвместни общественополезни 
мероприятия и дейности.  Подпомагане формирането на ново прогресивно и 
демократично настроено поколение и професионалната ориентация, чрез 
въвеждане на лекции за учащи последна година във водещи средни училища в 
София по основни теми: същност и основи на правото; държавно устройство; 
основни човешки права и възможностите за защита; срещи със студенти от 
юридически факултети за опознаване на адвокатската професия и евентуални 
лекции с практическа насоченост и упражнения по казуси.  
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, За преодоляване на кризата са нужни кардинални 
промени! Борбата за тяхното реализиране бе започната, но повечето остана 
недовършено. Много по-трудно и бавно е да градиш отколкото да рушиш. Това 
което е губено и проиграно в национален мащаб в течение на десетилетия, бе 
невъзможно да се възстанови в рамките на един мандат САС въпреки многото 
вложени воля, време и труд. Сериозните промени започнаха и те ще 
продължат, но те няма да са лесни и бързи. Ако искаме да сме реалисти, 
трябва да осъзнаем, че не можем да очакваме съществена външна помощ. За 
да се преборим и да възстановим доходите и авторитета си, преди всичко 
следва да разчитаме на самите себе си, на собствения ни волеви и 
интелектуален потенциал! Затова трябва всички да сме активни, организирани 
и борбени, като всеки адвокат даде своя принос за общите ни интереси. 
Необходимо е органите на Българската адвокатура и конкретно САС и неговия 
Председател активно да защитават правата на адвокатите! За това в тези 
органи следва да влизат борбени хора, които имат ясни цели и воля, и знаят 
как да ги постигнат.  
 
Искрено се надявам на Вашата инициативност и подкрепа за постигане на 
общите ни цели!  
 
С УВАЖЕНИЕ: адв. Владислав Янев  


