
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

В ПЕРИОДА СЛЕД 28-ИЯ КОНГРЕС
(СЕПТЕМВРИ 2020 г. до СЕПТЕМВРИ 2021 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 18 септември 2020 г. се проведе 28-ият Конгрес (Общо събрание)
на  Съюза.  Председателят  на  СЮБ  г-н  Владислав  Славов  информира
делегатите  за  дейността  на  Съюза  през  изминалата  година с  половина.
Конгресът  бе  отложен  във  времето  поради  извънредната  епидемична
обстановка в страната във връзка с разпространението на COVID 19 и не се
състоя както традиционно – в последната седмица на месец март. На Общото
събрание  бе  прието  Отворено  писмо  до  Председателя  на  44-то  Народно
събрание, до Председателя на Министерски съвет, до медиите в България, с
което  бе  направено  предложение  до  127-те  депутати  внесли  в  НС
законопроект за нова Конституция на Република България да го ОТТЕГЛЯТ.
В  Отвореното  писмо  бе  изтъкнато,  че  изготвянето  на  нова  Конституция
изисква  задълбочена  оценка  на  въздействието,  както  на  действащия
нормативен акт, така и на проекта; зачитане на принципите на необходимост,
обоснованост,  предвидимост,  откритост,  съгласуваност,  субсидиарност,
пропорционалност  и  стабилност;  максимална  прозрачност,  публичност,
участие на обществеността и преди всичко, участие на най-изтъкнатите ни
юристи,  както  от  практиката,  така  и  от  доктрината.  Известно  е,  че  в
разработването  на  действащата  Конституция  са  участвали  най-високо



ценените  ни  и  ерудирани  юристи,  като  проф.  Александър  Янков,  проф.
Живко Сталев, проф. Кино Лазаров, Петър Корнажев, Христо Данов, Гиньо
Ганев и др.,  целият състав на Юридически факултет на СУ „Св.  Климент
Охридски“ (тогава единствен) и Института за държавата и правото на БАН.
Очевидно е, че на тези имена трудно може да се противопостави екипът на
Данаил Кирилов и преговарящият състав на ГЕРБ. Бе посочено, че основата
на  правовата  държава  и  гарант  за  правата  и  свободите  на  българските
граждани е Конституцията на Република България. Тя е основен закон, чиято
стабилност  и  устойчивост  е  показател  за  наличието  на  демокрация.  В
развитите  демократични  държави  се  наблюдават  дълголетно  действащи
Конституции (напр. САЩ – над 200 години, Белгия, Нидерландия и други). В
бившите социалистически държави в Европа също се установява наличие на
стабилност на основните им закони. За приемането на нова Конституция е
необходимо да е налице промяна на формата на държавно устройство или
държавно управление, или съществена промяна на обществените отношения,
вследствие на дълбоки социални и структурни промени. А в предложения и
скоростно внесен проект за нова Конституция на Република България няма
развити  подобни  кардинални  промени.  Анализът  показва  палиативни
изменения  от  компетентността  на  Обикновено  Народно  събрание  и
повторение  на  над  90%  от  разпоредбите  на  действащата  Конституция.  А
също така, този проект, който бе подписан от депутати, някои без дори да го
прочетат, наричайки го - едно „нищо“, първо е разработен в нарушение на
конституционни изисквания,  и  на  правила  и  принципи на  законодателния
процес - напр. в чл. 11 от ЗНА изрично е посочено, че отмяна и приемане на
нов  закон  се  допуска  само  ако  промените  са  многобройни  и  важни.  За
пореден път СЮБ в Отвореното писмо напомни, че Република България вече
е единствената държава в ЕС, която няма консолидирано законодателство и
изрази надежда, тъй като проблемите на правовата държава и върховенството
на  закона  е  основното  задължение  на  депутатите,  най-после  да  изпълнят
решението на Бюрото на ВНС от 15.05.1991 г. за създаване на единна система
за  издаване  на  консолидирано  законодателство  чрез  систематизиране  и
кодифициране на нормативните актове. За пореден път!

На 14 октомври 2020 г. в голямата зала на СЮБ Управителния съвет
на фондация „Център за обучение на адвокати“ представи книгата на доц. д-р
Евгени  Йочев  „В  служба  на  българското  правосъдие  и  на  адвокатурата:
История на Съюза на българските адвокати (1920 – 1944г.)“, издание на ЦОА



„Кр.  Цончев“.  Събитието  премина  при  изключително  голям  интерес  от
страна на колегите юристи.

 На 15 октомври 2020 г.  в зала  3  на  ЦОА „Кр.Цончев“  се  проведе
кръгла  маса  на  тема:  „Възстановително  правосъдие  –  алтернатива  за
превенция  на  агресията  и  насилието“,  организирана  от  СЮБ,  ЦОА  „Кр.
Цончев“,  СНЦ  „Асоциация  за  защита  на  всички  права“,  Дирекция
„Вероизповедания“  към  МС.  Модератори  на  събитието  бяха  г-н  Йордан
Йорданов и адв.  д-р Мариана Митова.  В дискусията взеха участие г-н Вл.
Славов и г-жа К. Бозукова.

На 15 октомври 2020 г.  по повод 15-годишнината от създаването на
Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ и 110-годишнината от
рождението на изтъкнатия български адвокат, учен и законотворец Кръстьо
Цончев се проведе тържествено честване в концертната зала на Централния
военен клуб, в което взе участие г-н Вл. Славов.

На 6 ноември 2020 г. в УНСС се проведе  Научна конференция в памет
на  проф.  А.  Василев  на  тема:  „Актуални  проблеми  на  трудовото  и
осигурителното право“.

Първите месеци на 2021 г.  бяха бедни откъм събития. Дейността на
Съюза  беше  ограничена  поради Ковид  мерките.  Това  бе  причината  да  се
вземе решение от ЦС да не се проведе Общото събрание в традиционното
време и да не се отбележи по традиционния начин Деня на Конституцията,
юристите и съдебните служители на 16 април 2021г. На 16 април в съвсем
ограничено  присъствие  се  състоя  концерт  на  Струнния  оркестър  при
Културния дом към СЮБ.

През м. февруари 2021г. СЮБ излезе с Обръщение до политическите
партии в Република България, като ги призова да включат в изборните си
листи  повече  юристи  с  многогодишен  стаж  и  високи  професионални
качества. В Обръщението бе изтъкнато, че 44-то Народно събрание е с най-
ниско обществено доверие след промените от 1989 г. Отбелязан бе фактът, че
76,3%  от  внесените  законопроекти  са  без  представен  анализ  на
съответствието  спрямо  правото  на  ЕС,  както  и  порочната  и
противоконституционна  практика  да  се  променят  закони  с  преходни  и
заключителни разпоредби.



На 14  май 2021 г. в „София - Хотел Балкан“   Съюзът на юристите в
България взе  активно  участие  в  организираната  от  БИПИ  (Български
институт  за  правни  инициативи) по  случай  30  години  от  приемането  на
новата  Конституция  дискусия  на  тема:  „Конституцията  на  Република
България  –  30  години  по-късно“.  Дискусията  бе  открита  от  директора  на
БИПИ г-жа Биляна Гяурова-Вегертседер, модератори бяха – г-н Владислав
Славов и г-жа Наталия Киселова. С доклади в дискусията участваха проф.
Екатерина Михайлова, проф. Янаки Стоилов, проф. Антоний Тодоров, доц.
Антоний Гълъбов, проф. Пенчо Пенчев, проф. Снежана Начева, съдия Капка
Костова и др.

На  8  юни  2021  г. в  СЮБ  бе  представена  книгата  „Прокурорският
надзор: Произход, развитие, функции“, с автор Светослав Велчев. Изданието
е на Нов български университет. За книгата говори проф. Веселин Вучков.

На 16 юни 2021 г. г-н Славов и г-жа Бозукова взеха участие в on line
дискусия  с  представители  на  правосъдните  институции  и  граждански
организации  в  областта  на  правосъдната  реформа  от  Република  Северна
Македония за българския опит в изграждане на стратегии за повишаване на
доверието  в  съдебната  система.  Дискусията  бе  организирана  от  Фондация
Център за модернизиране на политики.

Представители на СЮБ вземат активно участие в заседанията на ГС при
ВСС. В условията на епидемиологичната обстановка в страната заседанията
се провеждат on line. В заседанията участва г-жа Бозукова.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Както знаете от 2017 г. СЮБ изпълняваше четири 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"



3. Проект  по  процедура  BG05SFOP001-3.003-0068-C01  по
Оперативна програма „Добро управление“ – „Гражданска платформа за
проследяване и оценка развитието на Съдебната система“ и 

4. 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.

И четирите проекта приключиха.

Сега СЮБ отново работи по нови два проекта:
1.Проект „SMEDATA II“

Проектът  „Осигуряване  на  най-висока  степен  на  защита  на
неприкосновеността на личния живот и личните данни, чрез иновативни
инструменти за малки и средни предприятия и граждани – SMEDATA
II“  е  съфинансиран  от  Европейската  Комисия  по  Програма  „Права,
равенство  и  гражданство  2014  –  2020“  на  Европейския  съюз. Той  е
продължение на проекта „SMEDATA I“. Бенефициент по проекта отново е
Комисията по защита на личните данни на Република България

 Проектът SMEDATA II цели да:

 Осигури  ефективното  прилагане  на  Общия  регламент  относно
защитата  на  данните  (GDPR)  чрез  повишаване  на  осведомеността,
мултиплициращо  обучение  и  изграждане  на  устойчив  капацитет  за
микро-, малките и средни предприятия (МСП) и правни специалисти.

 Подпомогне разбирането и съответствието с GDPR чрез надграждането
на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб“.

Проектът е пряко насочен към необходимостта от осигуряване на най-високо
ниво на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни



чрез подкрепа на националните органи за защита на данните за повишаване
на осведомеността сред бизнеса и гражданите за съвременната регулаторна
рамка, като по този начин се създава необходимата среда за ефективната и
единна подготовка за осъществяване на реформата в областта на защитата на
данните.

Целеви групи на проекта са:

 МСП – определението за тази целева група се основава на анализи и 
проучвания, показващи, че МСП нямат резерви за непредвидени 
разходи, нито разполагат с достатъчно подготвен персонал за 
преодоляване на такива значими промени, като тези свързани с нови 
правила на ЕС за защита на данните. В същото време МСП играят 
важна роля в икономическото развитие на всички държави-членки на 
ЕС. Най-голямата част от работещите в Европа са служители на МСП.

 Юристи – тази група включва правни специалисти, които се занимават
с въпроси за защита на данните в МСП, например в областта на 
облигационното, търговското и административното право. 
Представителите на тази целева група изпълняват ключова роля за 
представянето на законовите изисквания в легитимни практически 
мерки и процедури, насочени към постигане на съответствие с новата 
регулаторна рамка. Разнообразните им дейности създават средата за 
законосъобразно прилагане на разпоредбите на GDPR. 
Сътрудничеството им с надзорните органи за защита на данните  е от 
голямо значение за гарантиране на спазването на изискванията на 
Регламента. В допълнение, повечето от практикуващите юристи са 
представители на най-голямата група юридически лица – МСП.

 Граждани – След като основната цел на GDPR е възстановяване на 
контрола на физическите лица върху личните им данни, гражданите са 
също целева група на проекта. Предложените дейности по проекта 
акцентират върху това  гражданите да са запознати и да са придобили 
достатъчно знания как да упражняват ефективно своите права като 
субекти на данни.

Очаквани резултати

Партньорите от консорциума очакват да постигнат следните резултати от 
изпълнението на проекта:



 По-високо ниво на информираност сред МСП и гражданите за новите 
правила за защита на данните

 Изграден капацитет по въпросите на защитата на данните за 
ръководството и експертния персонал на асоциации и други органи, 
представляващи МСП, с мултиплициращ ефект за техните членове

 Обмен на опит и най-добри практики между партньорите по проекта и 
участниците в международната конференция, организирана в рамките 
на проекта

 Надстроено мобилно приложение с разширено правно съдържание от 
Франция и Германия, нови функции и разширено езиково покритие.

Продължителността на изпълнението на проекта е 18 месеца, считано 
от 01.01.2021 г.

2. Проект „ADELE“
Проектът „Анализи за решаване на съдебни дела“ е съфинансиран

от  Европейската  Комисия  по  Програма  „Права,  равенство  и
гражданство 2014 – 2020“ на Европейския съюз. Бенефициент по проекта е
Университета в Болоня. Продължителността на проекта е 24 месеца.

УЧАСТИЕ В РАБОТНИ ГРУПИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА 
ПРАВОСЪДИЕТО

Представители  на  СЮБ  участват  в  работни  групи  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.  

Бяха представени материали за обсъждане - Отчет за изпълнението на
целите  и  мерките  от  Актуализираната  стратегия  за  продължаване  на
реформата  в  съдебната  система  към  31  декември  2020  г.;  Обсъждане  на
предложени  от  МП  реформи  в  областта  на  върховенството  на  правото  в
плана  за  възстановяване  и  устойчивост  на  Република  България  (м.  юли
2021 г.)

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. 

СТАНОВИЩА ПО ЗАКОНОПРОЕКТИ

СТАНОВИЩА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ДЕЛА

През м. април 2021 г. СЮБ изрази становище по конституционно дело
№3/2021 г., образувано по искане на Президента на Република България за
даване на задължително тълкуване на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1
от  Конституцията  като  група  текстове,  намиращи  се  в  определено
съотношение  във  връзка  с  отговора  на  въпроса:  „Допустимо  ли  е  да  се
изменя, допълва или отменя закон, приет от Народното събрание, преди да е
обнародван или когато е върнат за ново обсъждане в срока по чл. 88, ал. 3 от
Конституцията на Република България?“

През м. април 2021 г. СЮБ изрази становище по конституционно дело
№5/2021 г., образувано по искане на Президента на Република България за
обявяване  за  противоконституционни на  разпоредбите  на  чл.  138,  т.  5  от
Закона за съдебната власт, на чл. 13, ал. 2 и на чл. 14, ал. 1, 2, 3, т. 2 и 3 ( в
частта, „когато това е разпоредено от главния прокурор) и т. 4 от Закона за
защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, както и
на свързаните с тях разпоредби от същия закон - чл. 13, ал. 1 (в частта „при
главния прокурор“) и ал. 4, чл. 14в и чл. 14д, ал. 3 за противоконституционни
поради противоречие с чл. 4, ал. 1, чл. 8, чл. 117, ал. 2 и 3, чл. 126, ал. 2 и чл.
127 от Конституцията.

През м. юли 2021 г. СЮБ изрази становище по конституционно дело
№12/2021 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за
установяване на противоконституционност на  разпоредбата на чл. 64, ал. 2,
изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) (обн., ДВ, бр. 86
от 28.10.2005 г., посл. изм., ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.).

С атакуваната разпоредба на НПК се допуска дистанционно участие на
обвиняемите при вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража"
в досъдебното производство.



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. За съжаление и в тази дейност
бяхме  сериозно  ограничени  през  изминалия  период  от  време.  И  все  пак
успяхме да организираме няколко мероприятия, най-вече с активното участие
на дружеството на СЮБ в гр.  Стара Загора,  които тази година отбелязаха
своя 10 годишен юбилей.

На  31 октомври 2020г. на Старозагорски минерални бани се проведе
квалификационен  уикенд  на  тема  „Разваляне  на  договри  -  граждански  и
търговски –непреодолима сила и форсмажорни обстоятелства“ с лектор г-н
Красимир Машев – съдия в Апелативен съд София. В семинара участваха
повече  от  40  юристи  от  Ст.Загора,  Сливен,  Чирпан,  които  проявиха
изключителна активност при задаване на въпроси и последващата дискусия. 

На 6 юли 2021 г. по инициатива на дружеството на СЮБ в Стара Загора
се  проведе  дискусия  за  необходимостта  от  реформи  в  системата  на
правораздаване.  В  дискусията  взеха  участие  г-н  Иван  Демерджиев  -  зам.
министър  на  правосъдието,  магистрати,  адвокати,  кандидати  за  народни
представители.  В  дискусията  взе  участие  г-жа  Кети  Бозукова  –  главен
секретар на СЮБ.

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  2021  г.в  редакционния  екип  на  списание  „Общество  и  право“
настъпиха  промени.напусна  ни  зам.  гл.  редактор  –  г-жа  Ненка  Иванова.
Заместник главен редактор от м. март е г-жа Кети Бозукова, а от м. май има
нов  член  на  редакционната  колегия  –  проф.  Иван  Русчев.  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. 



През 2021 г. издадохме поредния литературен сборник „Темида 7“, с
творби  на  пишещите  колеги  юристи  –  една  традиция  с  почти
тридесетгодишна давност.

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

III. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

За  съжаление  затрудненията  в  икономическия  живот  в  страната  се
отразиха  чувствително  във  финансовата  сфера  на  Съюза.  Наложи  се
няколкократно  да  освобождаваме  наематели  от  месечни  наеми  или  да
намаляме месечните вноски. Предвид и стесняване на кръга на дейностите,
осъществяване  от  Съюза,  драстично  нямаля  приходната  част  в  бюджета.
Приходи  от  използване  на  залата,  семинари,  курсове  и  обучения  не  бяха
реализирани през тази година. 

Напусна  ни  поради  пенсиониране  библиотекаря  –  г-жа  Наташа
Славева.  Почти всички служители в администрацията  на  СЮБ са  вече  на
граждански договори с чувствително намалени възнаграждения. Отказахме
денонощната охрана ва сградата на ул.“Пиротска“ и поддържаме охрана в
рамките на работния ден.

Авторските  възнаграждения  за  публикации в  списание  „Общество  и
право“,  а  също и възнагражденията  за  предпечат  и  графичен  дизайн бяха
намалени.

Въобще  дейността  в  Съюза  се  осъществява  до  голяма  степен
единствено с големия ентусиазъм на екипа!

IV. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ
БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

КОМПЛЕКТУВАНЕ



От началото на  м.  септември 2020 г.  до  края на м.  август 2021 г.  в
библиотеката  са  постъпили  14  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. 

РЕГИСТРАЦИЯ И ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ

ЕЛЕКТРОННИЯТ КАТАЛОГ НА КНИГИТЕ е достъпен за читателите
на  библиотеката  и  до  момента  обхваща  около  2150  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

Нови читатели за отчетния период не са регистрирани. Дейността на
библиотеката  се  ограничи  поради  Ковид  мерките  за  страната,  а  и  както
отбелязах по-горе, поради пенсиониране на библиотекаря. 

КУЛТУРЕН ДОМ

През  2021  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.  

2020 - 2021 г. – мина под девиза „70 години оркестър на юристите“.

Музикална дейност - К О Н Ц Е Р Т И 



Във връзка  с  70-годишнината  от  създаването  на  оркестъра на  СЮБ,
проф.  Пламен  Джуров,  инициатор  на  предложението  за  номиниране  за
Специалната  награда  на  СБМТД  „Кристално  огърлие“ предложи  на
ръководството  на  Съюза  на  музикалните  и  танцови  дейци  той  да  бъде
награден  с  „Кристално  огърлие“.  Номинациите  се  оформят  в  писмен вид,
съгласно Статута на наградата.  Тя се присъжда като специална награда на
СБМТД  за  цялостно  творчество  и  принос  в  развитието  на  изкуството  и
културата на българско или чуждестранно физическо или юридическо лице
(или колектив), както и на лица, оказали обществено значима подкрепа на
българската  музикална и танцова култура: -  за  колективи – при юбилеи и
годишнини.  Наградите  „КРИСТАЛНА  ЛИРА“  представляват  статуетка  и
грамота. 

Това предложение за награждаването на оркестъра бе подкрепено от
проф.  Христо  Йоцов,  председател  на  УС  на  Българската  музикална
асоциация, от Таня Доганова – Христова,  диригент - създател на Камерен
ансамбъл  „Йоан  Кукузел“,  от  проф.  Ивелина  Иванчева,  проф.  Атанас
Атанасов,  от  проф.  Йосиф  Радионов  –  имена  в  българската  и  световна
музика, приятели на струнния ни оркестър.

След  предложението  в  СЮБ  започна  съставяне  и  събиране  на
документи,  аргументиращи  мотивите  за  номинацията  (аудио  и/или  видео
материал с високо качество и резолюция или друг доказателствен материал
на хартиен носител, кратка творческа биография на номинирания музикален
колектив, снимков материал и др.

Активно в подготовката взеха участие Сабиха Мехмедова, секретар на 
КД към СЮБ, Наташа Славева, библиотекар на СЮБ. 

Наградата бе присъдена от Централната комисия на СБМТД, начело с
проф.  Ростислав  Йовчев  през  ноември  2020г.  Поради  епидемиологичната
обстановка официалното и връчване бе отложено за тържествения концерт на
16 април 2021 г.

На 16 април 2021 г., на Деня на Конституцията и юриста,  в големия
салон  на  СЮБ  от  18.00  часа  се  състоя  Тържествен  концерт  на  струнния
оркестър  на  СЮБ,  на  който  председателя  на  СЮБ г-н  Владислав  Славов
изнесе  поздравително  слово.  На  този  забележителен  за  оркестъра  ден,
наградата  „Кристално  огърлие“   на  Съюза  на  българските  музикални  и
танцови  дейци  за  изключителен  принос  в  развитието  на  българската
музикална  култура,  бе  връчена  лично  след  концерта  от  Председателя  на
СБМТД – г-н Станислав Почекански. 

Поднесени бяха поздравления и плакет от Висшия адвокатски съвет,
поздравления от Министъра на правосъдието и много аплаузи от публиката.



Поради  епидемиологичната  обстановка  местата  в  залата  бяха
ограничени.  Публиката бе само с покани по списък, с маски и на разстояние
един от друг.

Най-важното – празникът го имаше!

На 29  юни 2021г.,  вторник се  проведе  втория  концерт  на  Струнния
оркестър към СЮБ, на който наградата и грамотата на СБМТД  бяха връчени
от  диригента  Веселин  Байчев  и  концертмайстора  Лъчезара  Димитрова  –
Насрула тържествено на Председателя на СЮБ – г-н Владислав Славов.

Солисти бяха съдия Иван Коев, д-р Евелина Кръстева, Галя Атанасова
и др. 

По повод 90-годишнина на доайена на Струнния оркестър към СЮБ
Любен  Йотов  –  цигулар,  председателя  на  СЮБ  г-н  Владислав  Славов  и
Председателя  на  Културния  дом  към  СЮБ  –  проф.  Снежана  Начева
предложиха на ръководството на СБМТД той да бъде награден с отличие
„Златна лира“.

След  номинацията  и  мотивираното  предложение  на  Съюза  Любен
Йотов бе награден и наградата му бе официално връчена след концерта на 16
април 2021г.

Освен това  той бе удостоен с  грамота от  ръководството на СЮБ за
дългогодишно  вдъхновено  участие  като  концерт-майстор  и  цигулар  по
случай 70-годишнината на струнния оркестър към Културния дом на Съюза
на юристите в България

Отчитаме,  че  чрез  тези  концерти  Културният  дом  има  съществен
принос в изявите на обществената полза от дейността на СЮБ. Очакваме с
нетърпение да се подобри епидемиологичната обстановка в страната, за да
може  още  по-добре  и  още  по-вдъхновено  да  присъстваме  в  живота  на
слушателите-юристи и многобройната ни вярна публика.

ИЗЛОЖБИ НА ХУДОЖНИЦИ – ЮРИСТИ

Изложбата – живопис и акварел на приятеля на КД на СЮБ – Андрей
Михайлов  за  2020  г.  бе  организира  а  и  открита  на  23  септември.   Тя  бе
посветена на „Деня на София“ – 17 септември.

На  откриването  бяха  спазени  всички  противо  -  епидемиологични
мерки,  изисквани  от  закона.  Имаше  музикални изненади,  музика  и  малка
почерпка.



На  18  март  2021  г.  колежката  Елка  Хаджиева  откри  поредната  си
самостоятелна  изложба в  Артгалерия  „Artistika”  в  Пловдив.  Присъстваха,
Главния секретар на СЮБ г-жа Кети Бозукова, Сабиха Мехмедова - секретар
на  КД  на  СЮБ,  г-жа  Марияна  Янева,  председателя  и  зам.преседателя  на
Апелативния  съд  –  Пловдив,  председателя  на  дружеството  на  СЮБ  в
Пловдив г-н Севдалин Божиков,  много колеги и гости. От името на Съюза
бяха поднесени поздравления и цветя!
 

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,  доколкото  позволява
епидемиологичната  обстановка  в  страната,   бе  изпълнен  с  литературни
четения и представяне на книги на колеги – юристи.

На  01  юни  2021г.,  вторник,  в  салона  на  СЮБ  бе  представен
литературния сборник – „Темида -7“ - издател СЮБ  и Издателство „НОВА
ЗВЕЗДА”, 2021г. Това е поредният сборник с произведения – поезия и проза,
на автори-юристи. Встъпително слово произнесе колегата Димитър Генчев.

Водещ на вечерта бе проф. Снежана Начева – председател на КД на
СЮБ.  Редакционната  колегия  бе  съставена  от  колеги  –  проф.  Снежана
Начева, Димитър Генчев, Кети Бозукова.

На вечерта бяха поканени всички автори, публикували свои материали
в сборника „Темида-7“. Имаше и много гости, като салона бе пригоден така,
че да има необходимото отстояние между всички присъстващи в залата. 

Авторите прочетоха свои произведения – нови или от публикуваните в
сборника.  Вечерта  мина  в  тържествен  дух.  Пожеланията  за  още  дълги
творчески  години  валяха  и  радваха  гостите.  Бе  връчен  специален
отличителен  плакет  на  СЮБ на  г-н  Йотко  Кадемов,  доайен  на  пишещите
юристи – за дългогодишната му дейност в Съюза на юристите в България и в
дейността на Културния дом. И във връзка с наближаващия му 100-годишен
юбилей.

След успешното представяне на сборника „Темида-7“ в София, той бе 
представен и в Пловдив.

Не вечерта присъстваха председателя на СЮБ – Владислав Славов, 
председателката на КД на СЮБ Снежана Начева, главния секретар на СЮБ –
г-жа Кети Бозукова, много колеги, автори и гости. 



На 28.06.2021  г.  в  залата  на  голяма  столична  библиотека  колежката
Петя Хантова представи последната си стихосбирка „Премълчана луна“. От
името на СЮБ проф. Снежана Начева, председател на КД на СЮБ,  поднесе
цветя  и  поздравления.  Вечерта  бе  изпъстрена  с  поезия  и  музика.
Присъстваше и секретаря на КД на СЮБ Сабиха Мехмедова.

А сега искам да ви запозная с една приятна новина свързана с колегата
ни Йотко Кадемов,  който е един от активните участници в литературните
дейности на Културния дом на СЮБ и поет.

Той е получил 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“ и  ние  го
поздравяваме за това.

Да е жив и здрав!

V. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека
(ЕАЮД)  

През  2021  година  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 и др.

Международна асоциация на юристите демократи (МАЮД) 

ДРУГИ международни дейности на СЮБ

През  м.  декември  2020 г.  бе  извършена  пререгистрация
Асоциацията на юристите от Черноморско-каспийския регион в Търговския
регистър при Агенция по вписванията.

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮБ:
       Вл.Славов
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