
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ  

В ПЕРИОДА СЛЕД 26-ИЯ КОНГРЕС 

(МАРТ 2019 г. до МАЙ 2020 г.) 

 

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Настоящата информация е изготвена по вече утвърдена методика в 

съответствие с Устава на СЮБ и е разработена в следните направления: 

- Организационно-съюзна дейност 

- Квалификационна и издателска дейност 

- Административно-стопанска дейност 

- Културно-просветна и социална дейност 

- Международна дейност 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-СЪЮЗНА  ДЕЙНОСТ 

 

През отчетния период беше осъществена следната организационно-съюзна 

дейност (в хронологичен ред): 
 

На 22 март 2019 г. се проведе 27-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза. 

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов информира делегатите за 

дейността на Съюза през изминалата година. Съгласно предварително обявения 

дневен ред за членове на ЦС на СЮБ бяха избрани колегите адв. Лилян Сираков 

от Смолян и съдия Даниела Христова от ОС гр. Варна.  

 Бяха приети и направените предложения за допълнения и изменения в 

Устава на СЮБ. 

 Претите изменения са вписани в Регистъра за ЮЛНЦ. 

На 17 април 2019 г. Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично 

честване 140 години от приемането на Първата българска конституция и 

професионалния празник на българските юристи. Съорганизатори на 

тържественото честване бяха Министерство на правосъдието, Висш съдебен 

съвет, Висш адвокатски съвет, Съюз на съдиите в България, Българска съдийска 

асоциация, Асоциация на прокурорите в България, Камара на следователите, 

Камара на частните съдебни изпълнители, Национален съюз на юрисконсултите, 

Нотариална камара на Р България.  

Официални гости на тържественоо събрание бяха вицепрезидентът Илияна 

Йотова, председателят на Конституционния съд Борис Велчев и членът на КС 

Атанас Семов, зам.-председателят на Народното събрание Явор Нотев, 

министърът на правосъдието Данаил Кирилов, председателят на Върховния 



административен съд Георги Чолаков, представляващият Висшия съдебен съвет 

Боян Магдалинчев,  председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица 

Негенцова, зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, проф. Емилия 

Друмева, проф. Васил Мръчков, членове на Висшия адвокатски съвет, висши 

магистрати и уважавани юристи.  

В тържественото си слово председателят на СЮБ г-н Владислав Славов 

освен за напредъка в българското правораздаване в последните години, обърна 

внимание и на наболели въпроси с думите: „Макар поводът днес да е празничен 

– 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската 

конституция, е редно отново да бием камбаната – за ниското качество на 

юридическото образование и големия брой на правните факултети, за съдебната 

карта, за електронното правосъдие и качеството на законодателната дейност. 

Крайно време е да започнем онзи толкова нужен дебат между законодателна, 

изпълнителна, съдебна власт и организации като Съюза на юристите в България, 

който да подпомогне решаването на натрупаните с години проблеми.“  

Вицепрезидентът на Р България г-жа Илиана Йотова поздрави с празника 

българските юристи с пожелание за упоритост в работата, за да не допускат 

отстъпление от законността и съвестта си.  

В своето изказване председателят на Конституционния съд Борис Велчев 

сподели своето мнение за решаване на съществени проблеми в законодателната 

и съдебната власт и позоваването на сега действащата конституция: „Неотдавна 

помолих председателите на апелативните съдилища да ми предоставят справка 

по колко дела има пряко позоваване на Конституцията. Оказа се, че за 10 години 

те са не повече от 10. Все още като че ли не се разбира, че Конституцията е пряк 

източник на право. Би ми се искало да видя българските съдилища да се 

позовават много по-често на нейните норми. Освен това е дошло време да 

потърсим умно разширяване на възможностите за конституционна жалба. 

Защото ми се струва, че част от съществуващите ограничения за нейното 

прилагане към този момент са необосновани“.  

Представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев отчете 

напредъка на страната ни в областта на електронното правосъдие. "Този състав 

на съвета осъзнаваме огромната отговорност, която лежи върху нас във връзка с 

електронното правосъдие. То е част от електронното управление в страната и е 

насочено към предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни 

електронни услуги за гражданите и бизнеса. Срещаме огромни трудности, но 

вярвам, че ще се справим", заяви Боян Магдалинчев.  

Пожелания и приветствени думи по случай Деня на Конституцията бяха 

отправени от заместник-председателя на Народното събрание Явор Нотев, от 



министъра на правосъдието Данаил Кирилов, от председателя на Висшия 

адвокатски съвет адв. Ралица Негенцова и др. Беше прочетен изпратения 

поздравителен адрес от президента на Р България Румен Радев.  

По решение на ЦС на СЮБ 13 (тринадесет) юристи бяха наградени с 

Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения 

и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н 

Владислав Славов и зам.-председателя г-н Йосиф Герон. 

Наградени юристи: 

 Десислава Ахладова – зам.-министър на правосъдието  

 Евгени Георгиев – съдия в СГС  

 Елин Алексов - прокурор  

 Елка Стоянова – юрист, Д-во на СЮБ Бургас  

 Илия Пачолов – съдия, предс. на Д-во на СЮБ Варна  

 Проф. Ирена Илиева - директор на ИДП при БАН  

 Красимир Анадолиев - нотариус  

 Николай Дешев - следовател  

 Росица Нешева – разследващ полицай 

 Севдалин Божиков – юрист, предс. на Д-во на СЮБ Пловдив  

 Адв. Стефка Въжарова - предс. на Д-во на СЮБ Ямбол  

 Стоян Якимов – частен съдебен изпълнител  

 Христо Странджански – съдия (посмъртно)  

НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ” за 2019 г. За съвместна дейност и 

активно сътрудничество наградата се присъжда на Община Варна. Наградата бе 

връчена от зам.председателя гг-н Николай Гунчев по време на концерта на 

Струнния оркестър на СЮБ в гр.Варна. 

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов обяви и наградата на 

издателство СИБИ за отличен успех и постижения в овладяването на правните 

науки за студент отличник на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.  

Наградата на АПИС България получи Николай Михайлов, председател на 

Съюза на младите юристи за високи професионални постижения в областта на 

правото и по случай Деня на Конституцията с продуктите от правно-

информационна система АПИС - АПИС Право, АПИС Евро право и АПИС GDPR 
инфо. 

За идея и дарение, свързани с осъществяването на Гостна на СЮБ, 

дарителска грамота бе връчена на проф. Дарина Зиновиева.  



За активно участие в организираните от Културния дом на СЮБ 

литературни и музикални прояви през 2018 г., посветени на 90-годишнината от 

изграждането на Дома на правниците, похвално слово за сторено 

добротворчество получиха г-жа Кети Бозукова, гл. секретар на СЮБ, Маестро 

Веселин Байчев, диригент на Оркестъра към Културния дом при СЮБ, проф. 

Ангел Станков, Антони Гетов, Велислав Велев и г-жа Татяна Дончева.  

За 17 път бяха връчени награди на журналисти за публикации на правна 

тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на 

съдебната власт. Наградите бяха раздадени в три категории – журналистически 

материал в централна медия, в регионална медия и излъчен материал в 

електронна медия.  

Наградени са журналистите: 

Мария Кадийска , в-к „Монитор“, за материалите „Германия – рай за БГ 

бегълците от закона. 85% от екстрадираните идват от Берлин, Франкфурт и 

Мюнхен“; „ВСС окуражава съдиите да обясняват присъдите си. След призивите 

за „Правосъдие на светло“ говорители-магистрати ще „превеждат“ 
юридическите процедури ”. 

Ваня Янева, регионална медия Blagoevgrad-news гр., Благоевград, за 

материалите: „Десетки сериозни нарушения в наредбите за продажба и наемане 

на общински жилища в Благоевград, Банско, Сандански и други градове в 

страната ”; „ Гробище за жени – защото мълчим! 22 мъртви българки за година 

лежат на съвестта на цялото ни общество!”  

Ивета Шилигарова, Нова телевизия, за материалите: „На съд за 98 стотинки: 

Осъдиха мъж да плати над 1000 лв.“ Бум на оплаквания срещу колекторски 

фирми, отчитат юристи. Най-често сигналите са свързани с търсене на 

дългове, погасени по давност, злоупотреба с лични данни и най-вече с телефонен 

тормоз, заплахи и дори посещения на място; След фалита на „Олимпик”: 

Десетки хиляди шофьори - на пътя без застраховка“. 

 Денят на Конституцията и юриста завърши с концерт на Струнния 

оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.  

На 18 март 2019 г. стартира една нова инициатива на СЮБ – отвори врати 

„Гостна на правника“. Инициатор на идеята за неформални срещи между 

поколенията юристи и възможността младите колеги да почерпят опит от 

изявени в областта на правото юристи е на проф.Дарина Зиновиева. Първият гост 

бе проф. д-р Огнян Герджиков. 



На 29 март 2019 г. в СЮБ се проведе конференция по проблемите на 

авторското право, организирана от Съюза на младите юристи – наш колективен 

член. На конференцията присъства г-жа Мария Габриел – еврокомисар по 

цифровата икономика и общество. 

На 19 май 2019 г. във ВУЗФ се проведе специализиран семинар на тема: 

„Мерките срещу изпирането на пари, отнасящи се до замразяването и отнемането 

на активи в контекста на националното право и на правото на ЕС“, организиран 

от Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ VUZF Lab и 

Съюза на юристите в България. Лектор на семинара беше Сава Петров, прокурор 

във Върховната касационна прокуратура. Сред основните теми, които бяха 

разгледани по време на семинара са:  

  > правната уредба на противодействието срещу изпирането на пари в 

контекста на международните договори, по които България е страна, актовете на 

ЕС, задължаващи държавите членки да предприемат необходимите мерки; 

разпоредбите на националното законодателство;  

  > способите за осъществяване на международно правно сътрудничество 

по наказателни дела при разследване на изпиране на пари и ролята на 

националната прокуратура;  

  > способите за замразяване и отнемане на имущество, прилагани в 

България в контекста на международното правно сътрудничество в борбата 

срещу изпирането на пари. 

Посочено бе, че началото на мерките срещу изпирането на пари е поставено 

с Виенската конвенция през 1988 г., която задължава държавите, които са я 

подписали да криминализират изпирането на пари, придобити от престъпления, 

свързани с наркотици. От средата на 90-те години на миналия век правото на ЕС 

задължава държавите членки да предприемат необходимите законодателни 

мерки с пакет от актове, към които се отнасят Рамкови решения, Регламенти и 

пет Директиви. На национално ниво в България, началото на законодателните 

мерки срещу изпирането на пари е поставено през 1997 г. с приемането на чл. 

253, 253а и 253б от Наказателния кодекс. Впоследствие са приети редица 

нормативни актове, основният от които е Законът за мерките срещу изпирането 

на пари, претърпял три основни редакции към момента.  

Разгледани бяха способите за осъществяване на международноправно 

сътрудничество в борбата срещу изпирането на пари между националната 

прокуратура и прокуратурите на другите държави членки на ЕС. Участниците в 

семинара бяха запознати с действията, които българската прокуратура 

предприема при получаване на молба за правна помощ от чужбина. Бяха 



посочени стъпките, които прокуратурата следва при получаване на новия 

документ “Европейска заповед за разследване по наказателни производства за 

изпирането на пари”. 

 Бяха изследвани условията за признаване и изпълнение на Европейската 

заповед за арест в България, както и условията за отказ и отлагане на 

изпълнението на такава заповед. Бяха анализирани изискванията за прилагане и 

приемане на съвременни разследващи действия като разпит чрез 

видеоконференция или аудиовизуално предаване и получаване на информация 

чрез банкови и други финансови сметки. Беше посочен редът за прилагане на 

способите събиране на доказателства в реално време и прихващане на 

електронни съобщения. Бяха проследени способите за защита на лицата, срещу 

които е издадена Европейската заповед за разследване по наказателни 

производства.  

По време на семинара бяха разгледани и способите за замразяване и 

отнемане на имущество, които се прилагат от органите на прокуратурата. Беше 

изяснена ролята на органите на прокуратурата на етап висящо наказателно 

производство както в досъдебна, така и в съдебна фаза. Разисквана бе 

компетентността на прокуратурата за замразяване и отнемане на имущество, 

както при „входящи“, така и при „изходящи молби“ за правна помощ. Разисквани 

под формата на въпроси бяха конкретни действия, които да се предприемат от 

контролиращите органи, извън системата на прокуратурата, както и прилагането 

на практика на формите за взаимодействие.  

Провеждането на практическия семинар е част от серията обучения по 

актуална съдебна практика във финансовата област, които VUZF Lab и Съюзът 

на юристите в България инициираха в началото на 2019 г. Тяхната цел и мисия е 

да подпомогнат работата на практикуващите юристи и икономисти, като 

поднесат фокусирано практическо знание и обединят различни казуси и техните 

решения.  

На 8 април 2019 г.  в заседателната зала на ИДП при БАН се проведе 

кръгла маса на тема: „140 години конституционализъм в България“. 

На 17 април 2019 г. Гражданска инициатива “Правосъдие за всеки“ 

проведе  конференция на тема: „Независим съд – свободна държава. За правото 

и справедливостта“. Участие в конференцията взе председателят на СЮБ. 

На 18 април 2019 г. председателят на СЮБ и проф. Сн. Начева взеха 

участие в публичното обсъждане на списание „Юридически барометър“ бр.18 – 

посветен на действието на решенията на Конституционния съд за обявяване на 

противоконституционност на закони и със специален гост проф. Пенчо Пенев. 



На 19 април 2019 г. Програма достъп до правосъдие  на пресконференция 

в националния клуб на БТА представи резултатите от годишното си  проучване. 

В пресконференцията взе участие г-жа Душана Здравкова. 
 

На 10 май 2019 г. г-н Славов участва в международна конференция на 

тема: “Етичните правила на професиите на съдията, адвоката и прокурора – 

гаранция за справедлив процес“. Организатори на събитието бяха ВАС, 

Софийска адвокатска колегия, международния съюз на адв. колегии с обща 

правна традиция, Парижката АК, Асоциацията на представителите на 

върховните съдилища на франкофонските държави и Клубът на адвокатите 

франкофони в България. 
 

На 31 май 2019 г. в гр. Бургас ВСС, Комисия „Съдебна администрация“ към 

съдийската колегия, Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС и 

комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към съдийската 

колегия организираха конференция на тема: „За ефективността на 

правосъдието“. На конференцията като представител на СЮБ присъства г-жа Д. 

Здравкова. 

На 10 юни 2019 г.  се проведе второто издание „Гостна на правника“ с гост и 

домакин проф. Васил Мръчков. 

 

На 12 юни 2019 г. по инициатива на Президента на Р България се проведе 

среща на тима „Предстоящ избор на Главен прокурор – критерии и обществени 

очаквания“, в която взеха участие г-н Славов и проф. Сн. Начева. 
 

На 22 юни 2019 г. в  гр. Бургас се проведе семинар на тема: 

"Възстановителното правосъдие - новата парадигма на наказателното 

правосъдие "с лектор проф. д-р Добринка Чанкова. В семинара участваха 

представители на дружествата в София, Бургас и Айтос. 

На 25 юни 2019 г. в сградата на СЮБ се проведе Кръгла маса, на която беше 

представен проект "Гражданска платформа за проследяване и оценка 

развитието на Съдебната система“ и етапите на изпълнението му. Проектът е 

финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № 

BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. Представители на неправителствени 

организации дискутираха идеята за създаване на коалиция от граждански 

организации за наблюдение и оценка на реформите в съдебната система, цели и 

кауза на Коалицията, както и проект на меморандум за присъединяването към 

тях на организации, работещи в областта на правосъдието и реформата на 

съдебната система. 

С ангажимента за съвместни действия участниците в бъдещата Коалиция 

потвърждават намерението си да разясняват процесите и етапите в развитието на 

съдебната система, да направят публично достояние чрез платформата за 

сътрудничество и участие своите становища, коментари и предложения. 



На 28 юни 2019 г. се проведе Семинар в рамките на установеното ни 

сътрудничество с ВУЗФ – „Управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната 

практика“. 

На 5 юли 2019 г. в гр.Бургас се проведе семинар на тема: „Морско право“, 

организиран от Съюза на юристите в България, Българска морска камара, 

Българска асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) и със съдействието 

на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Семинарът бе открит от председателя на 

Бургаски апелативен съд г-жа Деница Вълкова, която отбеляза голямата 

значимост на темата за региона, предвид на възникнали материалноправни и 

процесуалноправни въпроси по морско право. Аудиторията прояви 

изключителен интерес, като присъстваха широк спектър юристи – адвокати, 

частни съдебни изпълнители, нотариуси, юрисконсулти, а също така и 

представители на областната, общинската и митническата администрация. 

На 10 юли 2019 г. в малкия салон на СЮБ бе представена книгата на Катина 

Клявкова „В храма на медиацията. Как е на практика”. Катина Клявкова е 

медиатор (юрист и психолог). 

На 25  септември 2019 г. председателят на СЮБ взе участие в Международна 

кръгла маса  на тема „Задължителна медиация в полза на страните – възможности 

и приложно поле“ , организирана от ВАдвС и Център за спогодби и медиация 

при СРС и СГС. 

На 3  октомври 2019 г. г-н Марио Димитров, член на ЦС на СЮБ взе участие 

в конференция по проект „Анализ на изборите за ЕП 2019“, организирана от 

Институт за социална интеграция и Фондация за европейски прогресивни 

изследвания. 

На 4  октомври 2019 г. бе представен поредния брой 19 на Юридически 

барометър от Сдружение Център за правни инициативи. На представянето 

присъстваха председателят на СЮБ и проф.Снежана Начева. 

На 7  октомври 2019 г. в Дома на Европа се проведе дискусионна среща на 

тема: „Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес“, 

организирана от Фондация „Право и интернет“. СЮБ бе представен от г-жа Ваня 

Савова – член на ЦС  и на ИБ на СЮБ. 

На 8  октомври 2019 г. в салона на СЮБ се състоя представяне на книгата на 

Стоян Ставру „Предизвикай: Вещното право“, издание на издателство „Сиела“. 

Г-н Красимир Катранджиев – член на ЦС и на ИБ на СЮБ откри събитието. 

На 10  октомври 2019 г. г-н Славов присъства при откриване на учебната 

година в ЦОА. 



На 11  октомври 2019 г. се проведоха научни четения на тема: Социология 

на правото и съвременните насоки в развитието на правното познание“, 

организирани от ИДП при БАН – по случай 150 г. от създаването на БАН и 70 

год. на проф. Стефка Наумова. Проф. Снежана Начева  и г-н Славов взеха участие 

в събитието. 

На 14 октомври 2019 г.  в Дома на Европа се проведе втора дискусионна 

среща за правото на подсъдимите и обвиняемите в наказателния процес, 

организирана от Фондация „Право и интернет“, на която присъства г-жа Ваня 

Савова. 

На 21 октомври 2019 г. в ЦВК бе отбелязана 15 – годишнината от откриване 

на  Националния институт за правосъдие  и 25 години съдебно обучение в 

България. В организираната по този повод  международна конференция на тема 

„Съдебното обучение: минало, настояще и бъдеще“ участваха и тримата 

директори на Института – Миглена Тачева проф. д-р Пенчо Пенев (директор на 

НИП през 2004-2011 г.), Драгомир Йорданов (директор на НИП през 2011-2016 

г.), както и председателят на Съюза на българските юристи Владислав Славов. В 

своето изказване г-н Славов предложи за магистратите да се върнат 

квалификационни петъци веднъж в месеца. Припомни и още нещо любопитно - 

времената, в които имаше съдебно обучение за журналисти, но и за магистрати 

за работа с медиите, обучение на пресаташета и пр. 

На 24 октомври 2019 г.  в Кръгла маса на тема: Икономическите сектори и 

борбата с трафика на хора“,  организирана  от Център за изследване на 

демокрацията  и Националната комисия за борба с трафика на хора участие взе 

г-жа Даниела Ангелова, прокурор в АСП и член на Асоциация на прокурорите в 

България. 

На 28 октомври 2019 г. на Боровец се проведе  семинар на тема: „Граждански 

мониторинг на антикорупционните политики и правоприлагане в България“, 

Организиран от Асоциация Форум. Лектор бе г-н Трифон Трифонов, директор на  

Дирекция “Превенция на корупцията“ в КПКОНПИ.  

На 30 октомври 2019 г. в сградата на Съюза на юристите в България - гр. 

София, се проведе последният (от 12 семинара)  за 2019 г. обучителен семинар 

по международния проект SMEDATA във връзка с ефективното приложение на 

GDPR. 

Обученията са насочени към представителите на малкия и среден бизнес, 

както и към техните правни консултанти. Целта е да се повиши осведомеността 

на представителите на МСП и на юристите, които работят с малкия и среден 

бизнес, по отношение на правната рамка на защитата на личните данни. 

Семинари бяха проведени в гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, 



На 31 октомври 2019 г.  се проведе Кръгла маса: „Интегрираното 

предоставяне на подкрепа“, организирана от  Институт по социални дейности и 

практики. 

На 5 ноември 2019 г. се проведе  конференция за Защита на правата на 

жените, жертви на престъпления,(представяне на ръководство за финансова 

компенсация), организиран от Център за изследване на демокрацията. На 

събитието присъства г-жа Румяна Христова, председател на КК на СЮБ. 

На 11 ноември2019 г.  се проведе третото издание „Гостна на правника“ с 

гост и домакин адвокат Даниела Доковска. 

На 12 ноември2019 г. в гр.Варна се проведе Конференция на тема: 

Медиацията и образователната институция“, организирана от РУО – Варна, 

Камара на медиаторите в България и Институт „Интера“. В конфепенцията взе 

участие г-жа Настя Костадинова, секретар на дружеството (II) на СЮБ – Варна. 

На 22 ноември 2019 г. Лабораторията за научно-приложни изследвания към 

Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите 

в България проведоха  практически семинар на тема: “Противодействие на 

данъчни измами и пране на пари (примери от практиката)”. Лектори на семинара 

бяха Йордан Константинов, съдия във Върховния административен съд; Ваня 

Савова, административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура – Плевен; Бисерка Стоянова, следовател в Националната следствена 

служба.Участниците в семинара бяха запознати със следните теми: 

 Данъчното правоотношение в административен и наказателноправен 

аспект, като ще бъде съпоставено общото и различното между двете 

правоотношения. Ще бъдат изяснени възможностите за различни решения 

на ВКС и ВАС във връзка с един и същ предмет – размера на данъчното 

задължение, като специален фокус е насочен към проблематиката на 

фиктивните доставки в контекста на ЗДДС; 

 Прилагането на данъчните закони  в съдебната практика през призмата на 

противодействието на данъчните измами, практики за избягване на данъци 

и борба с прането на пари (взаимовръзки и регулации), вкл. и в контекста 

на практиката на решенията на Съда на ЕС. 

 Фазите в процеса по изпиране на пари; действия, чрез които се изпират 

пари; ефекти от изпирането на пари; нови тенденции в международната 

рамка и чуждестранните практики в противодействието на изпирането на 

пари, като особен акцент е поставен върху тактиката на разследването на 

изпирането на пари. 



На 13 февруари 2020 г. г-н Славов взе участие в представянето на проекта 

„Подкрепа за подобряване на капацитета на ИВСС“, осъществяван от ИВСС и 

Съвета на Европа. 

На 27 февруари 2020 г. г-жа Душана Здравкова представи СЮБ в работна  

фокус-група във връзка с междинна оценка на напредъка по изпълнението на 

приоритетни оси, 2 и 3 на Оперативна програма „Добро управление.“ 

 

Представители на СЮБ вземат активно участие в заседанията на ГС при 

ВСС. Такива заседания се  проведоха на 12 април, 31 май, 5 юли, 20 септември, 

25 октомври 2019 г., 21 февруари 2020 г. Насроченото за 20 март заседание се 

отложи предвид епидемиологичната обстановка в страната. 
 

На 24 март 2020 г. СЮБ организира експертна кръгла маса на тема 

„Нормативни изисквания и принципи на законодателния процес“ за участие , в 

която бяха поканени председателя на НС г-жа Цвета Караянчева, вицепрезидента 

на РБ г-жа Илияна Йотова, министъра на правосъдието – г-н Данаил Кирилов, 

председателят на ВСС г-н Боян Магдалинчев, председателите на върховните 

съдилища, конституционни съдии, председателя на Висшия адвокатски съвет г-

жа Ралица Негенцова, Омбудсмана на РБ г-жа Диана Ковачева, представители на 

академичната общност, изявени юристи. За съжаление, тази дългоорганизирана 

проява, поради епидемиологичната обстановка бе отложена. 

 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 
 

От 2017 г. СЮБ изпълняваше два проекта – към ЕК по Програма 

„Правосъдие“ на Европейския съюз и по ОП „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския социален фонд. 
 

1.Проект 766158 – „Въвеждане на единен идентификатор на съдебната 

практика ECLI“  - Прилагане на ECLI Идентификационен номер в 

България и взаимовръзка с Портала e-Justice, накратко „ECLI – BG“    

Партньори по проекта ECLI-BG са Съюзът на юристите в България и „Апис 

Европа“ АД.   

2. Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета 

на съдебната система" 
 

И двата проекта приключиха. 

 

Сега СЮБ отново работи по нови два проекта –  

1. по проект по процедура BG05SFOP001-3.003-0068-C01 по 

Оперативна програма „Добро управление“ – „Гражданска платформа за 

проследяване и оценка развитието на Съдебната система“ и  



2. Проект „SMEDATA:  Осигуряване на най-висока степен на защита 

на неприкосновеността на личния живот и личните данни“. Проектът 

SMEDATA цели осигуряването на най-висока степен на защита на 

неприкосновеността на личния живот и защита на личните данни чрез 

иновативни инструменти за малките и средни предприятия и гражданите 

SMEDATA ще организира серия от събития за повишаване на осведомеността и 

обучение, ще разработи инструмент за самооценка и мобилно приложение и ще 

разпространява информация за целите и резултатите по проекта. Бенефициент по 

проекта е  Комисията по защита на личните данни на Република България, а 

подизпълнители - „АПИС Европа“ АД, италианския надзорен орган, университет 

„Рома Тре“ – Италия, „Ърнст и Янг“- България и  Европейската асоциация на 

жените адвокати – България. 

 

 

УЧАСТИЕ В РАБОТНИ ГРУПИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА 

ПРАВОСЪДИЕТО 
 

На 13 май 2019 г. и на 13 юни 2019 г. зам. председателя на СЮБ г-н Герон 

участва в работната група за ИД на ГПК. 
 

Представители на СЮБ участват в работната група по ЗИД на НПК и ЗСВ, 

в рамките на СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ, създаден  с ПМС №3 от 13.01.2016 г.   
 

На 19 ноември 2019 г. се състоя поредното заседание на Съвета по 

стратегията, на който бе представен за обсъждане Отчет за изпълнението на 

актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и 

актуализираната пътна карта към нея към 30 юни 2019 г. и  се представи „Модел 

за оценка на достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса“, Дейност 3 по 

проект „Ефективен достъп до правосъдие“ на Министерство на правосъдието на 

Република България, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 

чрез ЕСФ ДЗЗД „ГФК -2016“ 01.08.2019 г.  
 

В Министерство на правосъдието от 10.10.2019 г. се сформира работна 

група по предложения за нормативни промени в нормативни актове, касаещи 

имотния регистър, предвид предложените нормативни промени от проект 

BG05SFOP001.1.002 -0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с 

кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни услуги“. За участие в 

работната група е предложен г-н Красимир Катранджиев . член на ЦС и ИБ на 

СЮБ. 
 

        На 14 октомври 2019 г. се проведе работна среща в МС във връзка с 

необходимостта от изм. в глава 9а от НК, организирана от зам. министър 



председателя по икономиката и демографската политика г-жа Марияна 

Николова. На срещата СЮБ бе представен от доц. Ива Пушкарова, председател 

на Фондация за развитие на правосъдието, колективен член на СЮБ. 

 

 

 УЧАСТИЕ В РАБОТНИ ГРУПИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
  

СЮБ участва в Съвета за обществени консултации към Комисията по 

европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 43-то Народно 

събрание. Активно участие в заседанията на Съвета взема председателят на КК 

на СЮБ г-жа Румяна Христова.  
 

На 5 март 2020 г. в зала Изток на Народното събрание се състоя 

конференция на тема: „Нова концепция за наказателна политика“. В обсъждането 

взеха участие пpeдceдaтeлят нa пpaвнaтa ĸoмиcия на НС Aннa Aлeĸcaндpoвa, 

пpeдcтaвлявaщият BCC Бoян Maгдaлинчeв и Цвeтинĸa Πaшĸyнoвa oт cъвeтa, 

зaм.-шeфът нa Bиcшия aдвoĸaтcĸи cъвeт Людмил Paнгeлoв, зaм.-пpeдceдaтeлят 

нa Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд Mилĸa Πaнчeвa, oмбyдcмaнът Диaнa 

Koвaчeвa, дългoгoдишният cъдия и дo нeoтдaвнa члeн нa KC Pyмeн Heнĸoв, 

aдвoĸaт Гeopги Aтaнacoв, дoц. Ивa Πyшĸapoвa и др. Πpeдceдaтeлят нa CЮБ г-н 

Cлaвoв нaпoмни, чe нaĸaзaтeлнaтa пoлитиĸa нa вcяĸa дъpжaвa ce гpaди нa 

мaĸcимaтa oт pимcĸo вpeмe – нeзнaниeтo нa зaĸoнa нe извинявa ниĸoгo. Цитиpa 

peшeниe нa пeтчлeнeн cъcтaв нa BAC oт 2011 г. c пpeдceдaтeл Бoян Maгдaлинчeв, 

oтмeнилo зaĸpивaнeтo нa диpeĸция „Hopмaтивни aĸтoвe“, ĸoeтo oщe нe e 

изпълнeнo. Дaдe пpимep c „paзнoбoя“ в aĸтyaлизиpaнeтo нa зaĸoнитe: „Πpeз 90-

тe гoдини нa минaлия вeĸ, ĸoгaтo paбoтex в пpoĸypaтypaтa, в cъдa изниĸнa 

пpoблeм oтнocнo вepнocттa нa цитиpaния зaĸoн пo oтнoшeниe нa нaĸaзaниeтo, a 

впocлeдcтвиe ce oтĸpиxa 157 гpeшĸи. Bepoятнo cмe eдинcтвeнaтa дъpжaвa в EC, 

ĸoятo нямa ĸoнcoлидиpaнo зaĸoнoдaтeлcтвo. Aĸo eдин aдвoĸaт ce oпитa дa oбopи 

пpeзyмпциятa, чe нeзнaниeтo нa зaĸoнa нe извинявa ниĸoгo, ĸaĸвo щe пpaвим?“ 

 
 

 

СТАНОВИЩА ПО ЗАКОНОПРОЕКТИ 

 
СТАНОВИЩА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ДЕЛА 
 

През м. юли 2019 г. СЮБ изрази становище по конституционно дело № 7 

от 2019 г. образувано по Искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на 

противоконституционност на §50 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 год.) в 

частта, с която се създава ново изречение второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за 

митниците: „Митническите служители, които са митнически органи по смисъла 

на закона, могат да бъдат само лица, които не са привлечени като обвиняеми или 

не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер." 



 

СЮБ изрази становище и по конституционно дело № 8 от 2019 г. 

образувано по искане на Президента на Р България  за установяване на 

противоконституционност и несъответствие с чл. 1, изр. 2 от Прокотол 1 към 

Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на § 3, т. 1 

относно чл. 39, ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално значение по смисъла 

на Закона за устройство на територията“ от Закона за изменение и допълнение на 

Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 44 от 4.06.2019 г.) и 

установяване на противоконституционност на § 4 от същия закон. 
 

СЮБ изрази становище по конституционно дело № 9 от 2019 г. образувано 

по искане на състав на ВАС за установяване на противоконституционност на 

чл.142, ал.1 от АПК (обн. – ДВ, бр. 30/11.04.2006 г.; посл. изм. и доп., бр. 

77/18.09.2018 г.) (АПК) и на чл. 229, ал. 1, т. 6 от Гражданския процесуален 

кодекс (обн. – ДВ, бр. 59/20.07.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 38/10.05.2019 г.), 

приложим на основание чл. 144 АПК в съдебното административно 

производство. 
 

СЮБ изрази становище по конституционно дело № 11 от 2019 г. 

образувано по искане на Пленума на ВАС за даване на задължително тълкуване 

на чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България, във връзка със 

следните въпроси: 

1. Всички съдебни актове ли представляват „актове на правораздаването” 

по смисъла на чл. 121, ал. 4 от Конституцията? 

2.    Какви характеристики следва да притежава един съдебен акт, за да 

бъде категоризиран като акт на правораздаването по смисъла на чл. 121, ал. 4 от 

Конституцията? 

3.    Кои съдебни актове не са актове на правораздаване по смисъла на чл. 

121, ал. 4 от Конституцията? 

4.    Валидни ли са „актовете на правораздаването” по смисъла на чл. 121, 

ал. 4 от Конституцията, които не са мотивирани? 

5.    Допустимо ли е по смисъла на чл. 121, ал. 4 от Конституцията, в 

изрично посочени със закон случаи, излагането на мотиви към определени 

„актове на правораздаването” да бъде осъществено след подаването на жалба 

срещу постановения акт? 

СЮБ изрази становище по конституционно дело № 12 от 2019 г. 

образувано по искане на Пленума на ВАС във връзка с даване на задължително 

тълкуване на чл.151, ал.2, изр. Трето от Конституцията, във връзка с отговор на 

въпросите: 1. „Какво е действието на решението на Конституционния съд, с което 

се обявява противоконституционност на закон, по отношение на заварени 

правоотношения и висящи съдебни производства, с оглед разпоредбата на чл. 

151, ал. 2 изр. трето от Конституцията на Република България?“; 2. „Какви са 

правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато 



се обявява за противоконституционен ненормативен правен акт решение на 

Народното събрание (НС) или указ на президента?“ и 3. „При какви условия се 

проявява възстановителното действие на решение на Конституционния съд, с 

което се обявява за противоконституционен закон, изменящ или отменящ 

действащ?“. 

СЮБ изрази становище по конституционно дело № 15 от 2019 г. 

образувано по искане на Министерския съвет за даване на задължително 

тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията във връзка със следния тълкувателен 

въпрос: „В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на 

всички прокурори, осъществявани  от  главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от 

Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва проверки, 

разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор 

предвид общоприетия правен принцип „никой не може да съди себе си“ като 

елемент на правовата държава?“ 

 

РАБОТА С ДРУЖЕСТВАТА 
  

СЮБ се стреми да откликва на всяка проявена инициатива от дружествата 

по места, да ги подпомага с квалифицирани лектори за обучения и семинари; да 

ги информира своевременно за всяко мероприятие, което се организира от Съюза 

в София или в страната. 

Тук ми се иска да отбележа активната съюзна дейност на дружеството на 

СЮБ в гр. Бургас и дружествата в гр. Смолян и гр. Девин. 

На 6 март 2020 г. в гр. Стара Загора по инициатива на дружеството на СЮБ 

в Ст. Загора и също така дружествата  в гр. Сливен и в гр. Чирпан се проведе 

семинар на тема „Доказателства в гражданския процес“ с лектор г-жа Емануела 

Балевска – съдия във ВКС. Модератор на семинара бе председателят на СЮБ г -

н Славов. В семинара участваха повече от 50 юристи от Ст. Загора, Сливен, 

Ямбол, Чирпан, които проявиха изключителна активност при задаване на 

въпроси и последващата дискусия.  

 

 

II. КВАЛИФИКАЦИОННА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

Издателската дейност на СЮБ е съсредоточена в издаване на списание 

„Общество и право“, което се разпространява чрез набиране на абонати в 

юридическите среди и списание „Правна трибуна“, което се разпространява 

безплатно. През 2019 г. настоящата година с направените промени в 

съдържанието и формата сп. „Общество и право“ бе включено в Националния 

рефентен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, 

който се поддържа от Министерство на образованието и науката чрез 

Националния регистър за информация и документация. Редакционната колегия 



се стреми да представя на читателите публикации, които да отразяват актуалните 

проблеми и предизвикателства пред юристите, да ги подпомага в дейността им, 

да представя и тясно специализирани публикации с професионално съдържание.  

Разшири се кръга на авторите като се привлякоха и действащи магистрати – 

съдии, прокурори и следователи.  
 

Квалификационна дейност на СЮБ е насочена най-вече към 

практикуващите юристи, като целта е темите за обучение да бъдат подбрани не 

само по актуалност, но и по желание на членовете на СЮБ. 

  

 

МЕДИАЦИЯ 

 

 
СЪТРУДНИЧЕСТВО С АПИС 
 

На 15 март 2019 г. Съюзът на юристите в България и АПИС 

ЕВРОПА АД проведоха семинар на тема: “Промените в нормативната уредба 

на обществените поръчки - ЗОП И ППЗОП, в сила от 01.03.2019 г. и 

01.11.2019 г. Лектори  на семинара бяха експертите по ЗОП: адв. Елена Димова 

и адв. Александър Александров. По време на семинара беше представен и новия 

продукт на Апис: ДОСИЕТАТА ЗОП. 

На 11 юли 2019 г. СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и АПИС 

ЕВРОПА АД  организираха семинар на тема: "Закон за обществените поръчки 

-  eкспертни насоки за прилагането му", който традиционно премина при 

завишен интерес от страна на колегите. Лектори: експертите по ЗОП - адв. Елена 

ДИМОВА и адв. Александър АЛЕКСАНДРОВ. 

 

III. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
 

Бяха извършени ремонтни дейности по отстраняване на пропадането в двора на 

почивната база на СЮБ в с. Боженци. Представители на УС на установиха, че 

ремонтът е укрепил и къщата. Самата къща се нуждае от освежителен ремонт, 

който следва да се предвиди за тази година. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ 

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

КОМПЛЕКТУВАНЕ 

  От началото на м. март 2019 г. до края на м. май 2020 г. в библиотеката са 

постъпили 35 нови заглавия. Начинът на набавяне на библиотечните документи 

е чрез дарение и закупуване. Основни дарители - Издателство «Нова звезда», 

Бургаски свободен университет, Институт за държавата и правото към БАН, 

Висш адвокатски съвет, Български институт за правни инициативи, частни лица 

и др. Приз м. декември 2019 г. адвокат Даниела Доковска предостави дарение от 

15 заглавия юридическа литература за библиотеката на СЮБ. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ 

ЕЛЕКТРОННИЯТ КАТАЛОГ НА КНИГИТЕ е достъпен за читателите на 

библиотеката и до момента обхваща около 2200 книги. Този модул изпълнява 

две основни функции – каталогизиране на библиотечните единици и 

информационно търсене. Обединява всички традиционни каталози – азбучен, 

систематичен, предметен и улеснява бързото търсене на определени заглавия. 

Ползващите услугите на библиотеката могат да търсят по всеки елемент на 

библиографското описание - автор, съставител, заглавие и подзаглавни данни,  

издателство, ключови думи и т.н.  

Периодичните издания се отразяват в „Регистър на периодичните 

издания” по заглавие, година на издаване, периодичност и получени броеве.  

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

Новите читатели за отчетния период са 21. От тях: 15 юристи и 3 студенти 

и 3 други.  Регистрираните посещения за периода са общо 184. Отразяват се в 

«Регистър на посещенията», който включва дата, име, статус, тема/справка, 

ползвани документи. 

 

ПОЛЗВАНИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

  Използваните библиотечни документи са 270 и се разпределят, както 

следва: 

 По вид: периодични издания – 92, книги – 153; информ. системи АПИС, Сиела 

– 25. 



 По съдържание: най-много използвани библиотечни документи са в 

областта на наказателното право, гражданското право, административното и 

облигационното право. Съдебната практика по дела, съдържаща се в книжния 

фонд и правно-информационните системи АПИС и СИЕЛА заема голям дял от 

търсената информация. Членовете на СЮБ могат да се възползват и от 

библиотечни документи на други библиотеки посредством междубиблиотечно 

заемане. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 Нараснал е броят на устните справки по телефон и ел. поща – библиотечно 

уточняване, тематични и фактографски справки. 

 На читателите е осигурен интернет достъп за провеждане на 

информационни търсения и ползване на електронна поща. Една от услугите, 

която се използва най-често, е работата с правно-информационните системи 

АПИС 7 и СИЕЛА 5.1. 

 През м. октомври, за нуждите на ползващите библиотечни услуги  читатели 

и служители на СЮБ, бяха закупени 2 бр. нови и модерни компютри с 

прилежащи монитор, клавиатура и мишка.  

 На разположение на служителите на СЮБ и читателите на библиотеката е 

папка «Медиен мониторинг», в която могат да се намерят материали за Съюза на 

юристите в България – новини, събития, интервюта и др., публикувани в 

електронни и печатни медии; Информация за нови книги в библиотеката в 

интернет стр. на СЮБ. 

 Междубиблиотечно книгозаемане – предоставени материали на 

библиотеките на Конституционния съд, НИП и НБУ – книги и статии в 

периодични издания - област наказателно право.  

 

II. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

1. Поддържане и актуализация на интернет стр. на СЮБ – предстоящи събития, 

съюзни инициативи, становища по дела на Конституционния съд и по 

законопроекти, издателска дейност, изяви на Културния дом при СЮБ, 

библиотечна дейност и др.  

По проект "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието 

на Съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро 

управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г., е 

създадена нова интернет страница на СЮБ, разработена на базата на модерна 



система (СУС – публично развиваната CMS Drupal. Друпал е софтуер за 

управление на съдържанието. С инструментите, които предлага, може да се 

изгради многофункционално, добре структурирано съдържание, подходящо 

за динамични уеб сайтове. 

2. Изготвяне на документи – писма, покани, удостоверения, афиши за семинари, 

обучения, кръгли маси, сканиране на документи. 

3. Квалификационни семинари: подготовка на афиши, списъци, регистр. карти и 

удостоверения за семинарите,  проведени през отчетния период. 

4. Подготовка и изготвяне на материали и участие в инициативи и прояви на 

СЮБ: кръгли маси, конференции. 

5. Сп. «Общество и право» /подготовка на материалите за рубриката 

«Библиотеката на СЮБ представя»/. 

6. Медиация: Организация и координация с преподавателите и курсистите, 

подготовка на учебни материали, списъци на участниците, протоколи за 

изпитите, удостоверения. Проведени два курса по медиация –  23 март  - 1 

април 2019 г.  с 11 участници и 29 юни – 8 юли 2019 г. с 10 участници. 

7. За втори път номинираните за награди журналисти за Деня на Конституцията 

и юриста – 2019 г. бяха представени чрез мултимедийна презентация с 

предварително изготвено техническо оформление с помощта на Power Point, 

съдържащо кратки биографични данни, отличените публикации и излъчени 

предавания в медиите, снимков материал. Това даде възможност за по-голяма 

видимост и по-добро представяне. 

8. Участие в подготовката на събития, проведени от Културния дом при СЮБ. 

9. Актуализация на БД на СЮБ в Address book. Изпращане на информация за 

предстоящи събития. 

10. Поддържане и актуализация на Facebook страницата на СЮБ.  

 

 

КУЛТУРЕН ДОМ 
 

През 2019 г. Културният дом при СЮБ с председател Проф.   д-р Снежана 

Начева и секретар Сабиха Мехмедова, мина под девиза „90 години Дом на 

правника” и осъществи наситена програма и в трите направления на своята 

дейност - концерти, изложби и представяне на литературни произведения на 

колеги -юристи.  

 

Музикална дейност - К О Н Ц Е Р Т И  

Първият за  2019 г. концерт бе посветен на 3 март –   националният празник 

на Р България. Участваха много солисти с изпълнения от произведения на 



известни автори, като за фон в залата бяха изложените картини на солиста и 

приятел на КД на СЮБ – Андрей Михайлов.   

  На концерта по случай 16 април - Денят на Конституцията и юриста  бе 

поднесена програма почти изцяло по произведения и изпълнения на юристи. 

Участваха нотариус Антоний Гетов – саксофон (юрист), Марта Танева- сопран, 

Велислав Велев – бас (юрист), Евелина Кръстева – сопран. Слушахме 

произведение на колегата Владо Любенов (композитор), изпълнено за първи път 

от оркестъра. 

На 25 май 2019 г. – събота, в залата на Подпокривното пространство на 

Градска художествена галерия „Борис Георгиев” на гр. Варна, с любезното 

съдействие на Община Варна, Регионалните Нотариални камари на гр.София и 

гр.Варна и Нотариалната камара на Р. България, Струнният оркестър на юристите 

с участието на солисти -вокалисти и инструменталисти, изнесе концерт с 

класически произведения. Прозвучаха произведения на К.Дженкинс, Д. 

Шостакович, Моцарт, Лобош, Щраус, Ендрю Лойд Уебър, П. Хаджиев, Ф. 

Меркюри. 

На концерта присъстваха Зам. кметът по култура на община Варна – г-н 

Коста Базитов, зам.-председателят на СЮБ – г-н Гунчев, Председателят на 

Културния дом на Съюза на юристите в България проф. Снежана Начева, много 

колеги и граждани на гр. Варна. 

Зам. председателят на СЮБ г-н Николай Гунчев връчи на зам.-кмета на  

Варна г-н Коста Базитов НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ” за 2019 г. - за 

съвместна дейност и активно сътрудничество. Специална благодарност дължим  

на колегата Илия  Пачолов за организационните усилия, осигурили до голяма 

степен реализирането и допринесли за резултатността  на нашите изяви.  

На 22 юни 2019 г. в  гр. Бургас в зала „Георги Баев” на Морското казино 

струнният оркестър на СЮБ изнесе традиционния летен концерт. Концертът се 

съфинансира от община Бургас, ВАдС и СЮБ. Огромна е заслугата на 

напусналият ни колега, зам.-председател на СЮБ, адвокат Йосиф Герон, чиято 

активност и лична ангажираност с бургаските концерти на оркестъра до голяма 

степен се дължи успешната им реализация  и утвърдената вече традиция.  

Във връзка с нашето гостуване в гр. Варна в големия концертен салон в 

сградата на СЮБ на 28 юли 2019 г. ни гостува оркестърът на Съюза на учителите 

от гр. Варна, които присъстваха като гости на нашия концерт в морския град. 

Залата бе препълнена, имаше представители на Съюза на учителите, 

поздравителни слова от Министерство на образованието. 



Първият за сезона 2019 – 2020 г. концерт с класическа музика на струнния 

оркестър към Културния дом на СЮБ, носител на „Златна лира - 2000“ , под 

диригентството на Маестро Веселин Байчев, се състоя на 25 октомври 2019 г. 

Концертът бе посветен на паметта на двамата дългогодишни заместник - 

председатели на СЮБ -  Димитър Гочев и Йосиф Герон. Залата на Съюза бе 

препълнена с колеги, гости, роднини и близки,  дошли да отдадат почит на 

колегите ни, на фона на специално подбран за случая репертоар. 

В началото проф. Снежана Начева, председател на Културния дом на СЮБ, 

с вълнение говори  за двамата напуснали ни юристи, оставили незаличими следи, 

като човешко и професионално присъствие в дейността на СЮБ у нас, както и в 

двете международни организации – Международна асоциация на юристите 

демократи (МАЮД)  и Европейската асоциация на юристите за демокрация и 

права на човека като наши представители. 

Програмата на концерта започна с АРИЯ на Йохан Себастиян Бах, (из трета 

оркестрова сюита) като  продължи с посвещения :  

на Димитър Гочев - TRISTESSE („Тъга“) на Фредерик Шопен, със солисти 

Евелина Кръстева и Галя Апостолова и  

на Йосиф Герон - песента на Дуди Калиш – SH”MA ISRAEL („Чуй, 

Израел“) в изпълнение на солистката Галя Атанасова, на пианото Галя 

Апостолова. 

Добре е да се отбележи и факта, че за първи път в концерт на нашия 

оркестър взе участие и съдия Иван Коев и заедно с Евелина Кръстева и Галя 

Атанасова изпълниха Сюита из музиката на  Нино Рота към филма „Кръстникът“ 

на Франсис Форд Копола. 

Концертът, искрено развълнувал публиката, беше нашият общ човешки и 

професионален поклон пред паметта на колегите Димитър Гочев и Йосиф Герон, 

които освен всичко друго, с което ги помним, бяха и искрени вдъхновени 

почитатели на класическата музика. 

На 22 ноември 2019 г.  бе изнесен поредният концерт на оркестъра на СЮБ 

в голямата зала на Съюза, който бе посветен на солистите на оркестъра Галя 

Атанасова и нотариус Антони Гетов – саксофон. Оркестърът бе аплодиран и 

многократно извикан на бис. 

На 28 февруари 2020 година оркестърът изнесе първият за годината 

концерт с диригент проф. Ангел Станков, поради заболяване на маестро Байчев. 

Концертът бе посветен на 3 март – Националния празник на България.  



През 2020 година оркестърът навършва 70 години от създаването си и 

затова цялата година ще мине под девиза “ 70 години оркестър на юристите“. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А   Д Е Й Н О С Т 

Културният дом  продължи да организира и представя произведения на 

пишещи юристи. Както винаги и този период бе изпълнен с литературни четения 

и представяне на книги на колеги – юристи. 

На 14 март 2019 г. се състоя представяне на литературни книжки за деца, 

писани от колеги-юристи – проф. Цанка Цанкова и Нина Белова. Произведенията 

им бяха представени от Атанас Звездинов – поет и Димитър Генчев – колега и 

поет. 

На 20 март 2019 г. бе представена стихосбирката на колегата Красимир 

Чернев – „Акорд за поглед и безпътни мачти”.  

Културният дом към СЮБ организира и една интересна по рода си 

литературна вечер, в която бе представена книгата на колежката Катина 

Клявкова, която е на професионална тематика, изпъстрена с литературни  

извлечения. Книгата представи колегата Д. Генчев. Малката зала бе препълнена 

с колеги, дошли да послушат за връзката на правото и литературата. 

На 24 октомври в читалището в квартал Лозенец бе представена новата 

поетична стихосбирка „ Прозорец от спомени“ на главния секретар на СЮБ – г-

жа Кети Бозукова. Присъстваха председателят на КД на СЮБ – проф. Снежана 

Начева, секретарят на КД – Сабиха Мехмедова.  

На 2 декември 2019 г. бяха представени две стихосбирки на Кети Бозукова 

– „Прозорец от спомени“, издателство „Изида“ и „Неми думи“ – триезична, 

издателство „Обнова“. Залата бе препълнена с колеги – юристи и писатели. Проф. 

Снежана Начева, председател на КД на СЮБ откри вечерта с няколко думи. 

Академик Благовеста Касабова се изказа ласкаво, както за цялостното творчество 

на поетесата така и за новите и книги. За новата стихосбирка се изказа и колегата 

Димитър Генчев, както и  г-н Димитър Христов от Съюза на Българските 

писатели. 

На 20 февруари 2020 г. в голямата зала на СЮБ бе представена новата 

стихосбирка на проф. Снежана Начева „Отразени мигове“ – издание на  

университетско издателство „Свети Климент Охридски”, 2019 г. Корицата е 

илюстрирана от художника Венцислав Павлов. Поетично – музикалната вечер 

започна с музиката на Шопен, в изпълнение на Мария Трионджиева, също юрист.   



На представянето присъстваха много колеги и гости като Председателят на 

СЮБ – Владислав Славов, Проф. Атанас Герджиков, Деканът на Юридическия 

факултет СУ Проф. Даниел Вълчев, Проф. Пенчо Пенев, семейството, приятели 

и гости.  

Стихосбирката бе представена от проф. Валери Стефанов, Атанас 

Звездинов – член на Съюза на българските писатели, и колегата  Димитър Генчев 

- член на Съюза на независимите писатели.  

Вдъхновяващи изказвания имаше и от колегата Владо Любенов, който 

изтъкна, че книгата е с нежно поетично оформление и много сполучливо 

редактирана и подредена. 

През 2019 г. колегата ни Йотко Кадемов, който е един от активните 

участници в литературните дейности на Културния дом на СЮБ и поет, получи 

национално признание, чрез удостояването му с грамота и почетен знак „Цар 

Симеон Велики“ – сребърен от Министерство на Културата по повод 1 ноември 

– Ден на народните будители. Йотко Кадемов е роден през 1921 година, завършил 

право в СУ “Св. Климент Охридски“, работил като съдия, арбиртър и 

юрисконсулт. СЮБ поздрави колегата и му бе връчена награда, като доайен на 

юристите-будители. 

 

ИЗЛОЖБИ НА ХУДОЖНИЦИ – ЮРИСТИ 

Първата изложба – живопис и акварел на приятеля на КД на СЮБ – Андрей 

Михайлов за 2019 г. бе открита на 18 февруари 2019 г. Изложбата украси и 

концерта на 1 март 2019 г.  На откриването присъства и Председателят на СЮБ 

– г-н Владислав Славов.  Имаше и малък концерт с приятели на художника.  

На 24 април бе открита изложбата на колегата от Пловдив Виктор 

Симеонов  - „С Л О В О  и  О Б Р А З „ ( ПОЕЗИЯ И МАСЛЕНИ ПАСТЕЛИ ). Тя 

бе представена от художника  Минчо Панайотов. Интересното в случая бе факта, 

че всяка от картините бе рисувана по повод стихотворение, писано от самия 

художник и посветено на него. Интересът бе огромен, предвид пълната зала. На 

откриването присъстваха Председателят на СЮБ – г-н Владислав Славов, 

Председателят на КД към СЮБ – Проф. Снежана Начева, много колеги и гости. 

Изложбата краси салона до 8 май 2019 г. 

На 17 април 2019 г. по повод Деня на Конституцията и юриста Културния 

дом на СЮБ връчи  на колеги, взели активно участие във честването  „90 години 

Дом на правника“ за 2018 г. -  Кети Бозукова, Антоний Гетов, Илия Пачолов, 

Владо Любенов, Велислав Велев, Татяна Дончева. 



 

V. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 

Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека 

(ЕАЮД) 
 

През м. май 2019 г. ЕАЮД проведе в Неапол годишната Генерална 

асамблея на организацията, на която трябваше да бъдат избрани нови ръководни 

органи. Асамблеята беше придружена и от конференция по правата на човека за 

юристи от Средиземноморския реигион, а ЕАЮД беше съорганизатор. 

Представител на СЮБ беше г-жа Ваня Савова – член на Административния съвет 

на Европейската асоциация и член на ИБ на СЮБ. Г-жа Савова щеше да 

представи още една кандидатура на СЮБ за член на Административния съвет на 

СЮБ. За съжаление членуващите организации са имали различия в 

предложенията за председател и главен секретар на Асоциацията и не се е 

стигнало до вземане на решения. Всички решения са оставени за следващото 

заседание, което предстои да се проведе през м. декември в Берлин.  

През 2019 г. Европейската асоциация на юристите за демокрация и 

права на човека публикува и изпрати до съответните органи редица декларации 

от името на членовете си срещу потъпкването на демократичните права на 

гражданите (Турция, Филипините и др.), незаконните арести на юристи (Турция) 

и др. 

През изтеклата година ЕАЮД участва с наблюдатели на съдебните 

процеси в Турция и организира в различни страни протести в защита на 

застрашени адвокати и магистрати, всички протести са свързани с потъпкване на 

правата на човека и неоснователно арестувани юристи. 

 

Международна асоциация на юристите демократи (МАЮД)  
 

През м. ноември 2019 г. в Брюксел (Белгия) Международната 

асоциация на юристите демократи (МАЮД) проведе заседание на 

Административния съвет, което е от особена важност за подготовката на 

Конгреса на МАЮД, който предстои следващата година. Първоначалната идея 

беше да се проведе в Алжир, но поради политическата обстановка там беше 

отложен. Председателят и главният секретар ръководят Асоциацията с изтекъл 

мандат от 2 години и беше взето решение да се проведе заседание на 

Административния съвет в Брюксел, на което да бъдат предложени и избрани 

председател и гл. секретар като временно ръководство до провеждането на 

конгреса. Взето е решение Конгресът да се проведе в ЮАР през м. ноември 

следващата година. На него ще бъдат утвърдени председателят  и гл. секретар, 

както и членовете на изпълнителното бюро. 



Представители на СЮБ бяха проф. Сн. Начева и д-р Стефан Радев. 

Проф. Начева трябваше да представи предложението на СЮБ за член на ИБ на 

мястото на скоро починалия адв. Герон, дългогодишен зам.-председател на 

Асоциацията. По време на заседанието е отдадена почит към паметта на адв. 

Герон и е връчен плакет с благоданост за приноса му към организацията, също 

така са приети декларации, отнасящи се до правата на народите, мира и 

демокрацията.  
  

 

ДРУГИ международни дейности на СЮБ 
 

През м. декември в Москва се проведе конференция, организирана от 

Асоциацията на юристите от Черноморско-каспийския регион на тема –

„Съвременните държави в епохата на глобални трансформации“. От СЮБ 

присъстваха председателят г-н Владислав Славов, който е и зам.-председател на 

Асоциацията и г-жа Кети Бозукова – главен секретар на Съюза. Конференцията 

беше открита от председателя на Асоциацията проф. д.ю.н. Илхам Рахимов. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮБ: 

        

      Вл. Славов 

 


