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Òîìèñëàâ Òîøêîâ*

През 2020 го ди на се на вър ш ват 15 го ди ни от съз да ва нето на 
Центъра за обу че ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“. Центърът е 
уч ре ден на 25 ноем ври 2005 го ди на ка то фон да ция от Висшия 
адво кат ски съ вет в състав: пред се да тел Траян Марковски, 
зам.-пред  се да те ли Даниела Доковска, Георги Гатев и Георги 
Бакърджиев, гла вен секре тар Румен Гарчев и чле но ве Даниела 
Методиева, Румяна Лечева, Стефан Ботев, Васил Петров, 
Драгомир Димов, Иван Бораджиев, Божидар Кънчев, Петър 
Петров, Константин Дечев, Ангел Ангелов. Целта на фон да цията 
е „да под дър жа и по ви ша ва ква ли фи ка цията на ад во ка ти те и ад-
во ка ти те от Европейския съ юз“ в съ от ветст вие с изиск ва нията на 
чл. 28, ал. 1 от Закона за ад во ка ту ра та. 

На съ ща та да та е из бран и пър вият Упра ви те лен съ вет на 
фон да цията – пред се да тел Траян Марковски, чле но ве Румен 
Гарчев, Даниела Доковска, Румяна Лечева и про ф. д-р Алек сан-
дър Джеров. За изпъл ни те лен ди рек тор на Центъра за обу че ние 
на ад во ка ти „Кръстю Цончев“ е наз на че на Миглена Тачева. 

Под ръ ко вод ст во то на Миглена Тачева за поч ва обу че ние на 
бъ де щи те обу чи те ли в Центъра, ста нал по пу ля рен с наиме но ва-
нието „ад во кат ско то учи ли ще“. Първият курс за обу чи те ли се 
про веж да на два ета па през 2006 го ди на. В не го взе мат участие 
ед ни от най-ут вър де ни те юристи в стра на та – ад во ка ти, съ дии, 
пред ста ви те ли на ака де мич на та об щ ност. Сред тях са Александър 
Еленков, Анета Братанова, Васил Т. Василев, Валентин Бенатов, 
Галина Захарова, Георги Митов, Даниела Доковска, Емилия 
Недева, Здравка Калайджиева, Ина Лулчева, Йорданка Вандова, 
проф. д-р Кино Лазаров, Мария Митева, Мими Йотова, Михаил 
Екимджиев, Нели Маданска, Николинка Мянкова, Красимир 
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Влахов, Рена Стефанова, Ружа Иванова, Румен Ненков, проф. д-р 
Сашо Пенов, Светла Цачева, Симеон Чаначев, Явор Нотев и др. 

Тържественото от кри ва не на Центъра се про веж да на 
20.09.2006 г. в сгра да та на Съюза на юристи те в България (Дом на 
прав ни ци те). Тази сгра да ста ва и пър вият дом на „ад во кат ско то 
учи ли ще“. 

Центърът за обу че ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“ съз да ва 
и свой за па зен знак – ло го. То е из ра бо те но от ху дож ни ка Божидар 
Икономов и на не го е изпи сан де ви зът на ад во ка ту ра та: „Защита, 
кон фи ден циал ност, не за ви си мост“. В ло го то са съ че та ни еле мен-
ти от за па зе ния знак на Висшия ад во кат ски съ вет – гри фон и 
ключ, но са вклю че ни и но ви сим во ли: бу ха лът – сим во ли зи ращ 
наука та, кни жов ност та и мъд рост та, и слън це то – сим вол на по-
зна нието, заим ст ван от бъл гар ския все учи ли щен химн „Напред, 
наука та е слън це!“. 

През 2012 г. Висшият ад во кат ски съ вет, пред се да тел ст ван от 
Даниела Доковска, за ку пу ва но ва та сгра да на ад во ка ту ра та на ул. 
„Калоян“ 8, ет. 4, в която се по ме ща ва и днес Центърът за обу че-
ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“. След ос но вен ре монт новият 
дом тър жест ве но е от крит и ос ве тен на 1.06.2012 го ди на. 

Оттогава еже год но през ок том ври в сгра да та на Цен търа за 
обу че ние на ад во ка ти тър жест ве но се от кри ва учеб на та го ди на. 
Традиционно на от кри ва не то при съст ват пред ста ви те ли на всич-
ки прав ни про фе сии, лек то ри те на „ад во кат ско то учи ли ще“, на-
род ни пред ста ви те ли, кон сти ту цион ни съ дии, ми нистри и за мест-
ник-ми нистри на пра во съ дието, пред се да те ли на съ ди ли ща, ом-
буд с ма нът, пред се да те лят на Националното бю ро за прав на по-
мощ. На 10.10.2019 г. при от кри ва не то на учеб на та го ди на бе от-
слу жен тър жест вен во дос вет с мо лит ве но то участие и бла гослов 
на Негово Светейшество Неофит, патриарх Български и митро-
полит Софийски. 

Лекторският екип на Цен тъ ра ве че наброява над 250 ут вър-
де ни име на и ав то ри те ти в раз лич ни про фе сионал ни области на 
правото и социологията. Заслуга за раз но обра зя ва не на те ми те и 
лек то ри те, как то и за осъвре ме ня ва не на фор ми те за обу че ние 
имат чле но ве те на Упра ви тел ния съ вет през го ди ни те. Първи са 
ад во ка ти те Траян Марковски, Румен Гарчев, Даниела Доковска, 
Румяна Лечева, Наталия Ценова, Ели Христова. Следват Валентин 
Бенатов, Йордан Йорданов, проф. д-р Дончо Хрусанов, Емилия 
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Недева, Любомир Денев и Румен Кирилов. След Миглена Тачева 
ди рек тор на Центъра ста ва про ф. д-р Александър Джеров. 

Управителният съ вет на Фондация „Център за обу че ние на 
ад во ка ти“ ра бо ти в сътруд ни чест во с Висшия ад во кат ски съ вет, с 
27-те ад во кат ски ко ле гии в стра на та, с Националното бю ро за 
прав на по мощ, със Съюза на юристи те в България и дру ги ор га-
ни за ции от непра ви тел ст ве ния сек тор, ка то осъ щест вя ва и непре-
къс нат науч но-обра зо ва те лен об мен и сътруд ни чест во със сход ни 
ин сти ту ции. 

През послед ни те пет го ди ни се раз ви ват спе ци фич ни фор ми 
за обу че ние. Провеждат се ре ди ца спе циали зи ра ни обу че ния, 
включ ва щи ед но го диш но про дъл жа ва що за дъл бо че но обу че ние 
по пра во на Европейския съ юз, спе циали зи ра ни кур со ве по вещ-
но пра во, по ме ди цин ско пра во, курс „Наднационални про це ду ри 
от пра во то на Европейския съ юз за уста но вя ва не и съ би ра не на 
част ни взе ма ния“ и др. 

През 2016 г. за пър ви път в исто рията на Центъра за обу че-
ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“ за поч ва про веж да не то на се-
ми на ри и обу че ния из вън стра на та. Посещенията в Европейския 
съд по пра ва та на чо ве ка, в Съвета на Европа и в Европейския 
пар ла мент, как то и сре щи те с бъл гар ски те съ дии в Съда на 
Европейския съ юз пре доста вят въз мож ност на бъл гар ски те ад во-
ка ти да се за поз на ят с на чи на на функ циони ра не на те зи ин сти ту-
ции, да при съст ват на тех ни за се да ния. Проведено бе и обу че ние 
по меж ду на род но на ка за тел но пра во в Хага, Нидерландия, къ де то 
участ ни ци те по се ти ха Международния на ка за те лен съд и Специа-
ли зира ния три бу нал за престъпле нията в Косово, чий то пред се да-
тел е из вест ният бъл гар ски юрист про ф. д-р Екатерина Тренда-
филова. 

През послед ни те три го ди ни Центърът за обу че ние на ад во-
ка ти „Кръстю Цончев“ съз да де плат фор ма за он лайн обу че ние, 
чрез която се про веж дат раз лич ни дистан цион ни и он лайн обу че-
ния, сред които обу че ние по програ ма HELP на Съвета на Европа 
по чл. 8 от Конвенцията за пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо-
ди, обу че ние „Искови произ вод ст ва по АПК“ и др. Този опит в 
дистан цион но то обу че ние да де чу дес на въз мож ност обу че нието 
да не бъ де пре уста но ве но в усло вията на пан де мията от COVID-19 
през 2020 го ди на. По вре ме на из вън ред но то по ло же ние бя ха из-
лъч ва ни он лайн се ми на ри чрез ин тер нет стра ни ца та и фейс бук 
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стра ни ца та на Центъра за обу че ние на ад во ка ти, включ ва щи ана-
лиз на мер ки те, пред приети от пра ви тел ст во то за про ти во дейст-
вие на пан де мията, оценка на тях на та кон сти ту ционо съ образ ност, 
об съж да не на въз мож ности те за об жал ва не на из да де ни те ад ми-
нистра тив ни ак то ве във връз ка с из вън ред но то по ло же ние и 
послед ва ла та из вън ред на епи де мич на об ста нов ка. В он лайн се-
ми на ри те бе ше об хва нат и най-ши рок спек тър от те ми в раз лич ни 
области на пра во то. В усло вията на не въз мож ност за ор га ни зи ра-
не на при съст ве ни кон фе рен ции и мно го люд ни се ми на ри те зи 
обу че ния бя ха достъп ни не са мо за ад во ка ти те, но и за сту ден ти, 
за прак ти ку ва щи юристи от дру ги прав ни про фе сии, как то и за 
граж да ни, же лаещи да по ви шат прав на та си кул ту ра. За адек ват-
на та и навре мен на ре ак ция на Управителния съ вет на Центъра за 
обу че ние на ад во ка ти и непре къс на тост та на обу че нията в усло-
вията на COVID кри за, постиг на та чрез он лайн из лъч ва нията, 
пред се да те лят на Управителния съ вет Йордан Йорданов бе обя-
вен от „Свободна Европа“ за чо век на де ня – па зи тел на бук ва та 
на за ко на в из вън ред но по ло же ние, а ад во ка ти от Пловдив пред-
ла гат на Висшия ад во кат ски съ вет да връ чи награ да та „Тодор 
Бурилков“ на Центъра за обу че ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“. 

Прелюдия към тър жест ве но то чест ва не на 15-го диш ни на та 
от съз да ва не то на ад во кат ско то учи ли ще бе пред ста вя не то на из-
да де но то от Центъра за обу че ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“ 
мо ногра фич но из след ва не на доц. д. и. н. Евгени Йочев „В служба 
на бъл гар ско то пра во съ дие и на ад во ка ту ра та. История на Съюза 
на бъл гар ски те ад во ка ти (1920–1944)“, под гот ве но за пе чат и от-
пе ча та но от из да тел ст во „Сиби“. На 14 ок том ври 2020 г. в сгра да-
та на Съюза на юристи те в България на ул. „Пиротска“, съгра де на 
чрез съв мест ни те уси лия на Съюза на бъл гар ски те съ дии и на 
Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти ка то Дом на прав ни ка, при съст-
ва ха из вест ни юристи, пред ста ви те ли на ака де мич на та об щ ност, 
съ дии, ад во ка ти, биз нес ме ни. От име то на Управителния съ вет на 
Центъра за обу че ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“ встъ пи тел ни 
ду ми за зна че нието на кни га та за исто рията на ад во ка ту ра та и за 
исто ри ческа та връз ка и взаимо дейст вието меж ду Съюза на бъл-
гар ски те съ дии и Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти под не се ад во кат 
Емилия Недева. Изследването бе пред ста ве но от про ф. д. и. н. 
Любомир Огнянов, от ад во кат Даниела Доковска – научен ре дак-
тор на кни га та, и от съ дия Нели Куцкова – пред ста ви тел на Съюза 
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на съ диите в България. Слово за из сле до ва тел ския труд на доц. д. 
и. н. Евгени Йочев произ не се и за мест ник-ми нистъ рът на пра во-
съ дието про ф. д-р Николай Проданов. Председателят на Съюза 
на юристи те в България Владислав Славов го во ри за все от-
дайност та и ам би цията, с които Съюзът на бъл гар ски те съ дии и 
Съюзът на бъл гар ски те ад во ка ти са фи нан си ра ли и въз ло жи ли 
проек ти ра не то и изпъл не нието на сгра да та на Съюза на юристи те 
на ул. „Пиротска“, из гра де на със за вид на бър зи на и по най-съвре-
мен ни те за вре ме то тех но ло гии. 

На 15 ок том ври в кон цер т на та за ла на Военния клуб тър-
жест ве но бе от бе ля зан 15-го диш ният юби лей на Фондация 
„Център за обу че ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“. Специален 
гост на тър жест во то бе ше ви цепре зи ден тът на Република Бълга-
рия Илия на Йотова. Сред офи циал ни те гости бя ха още кон сти ту-
цион ни те съ дии проф. д. ю. н. Атанас Семов и Красимир Влахов, 
пред се да те лят на Висшия ад во кат ски съ вет Ралица Неген цова, 
ом буд с ма нът доц. д-р Диана Ковачева и нейният за мест ник Елена 
Чернева, пред се да те лят на Националното бю ро за прав на по мощ 
Наталия Илиева, чле но ве на вис ши те ор га ни на ад во ка ту ра та, 
пред се да те ли и секре та ри на ад во кат ски ко ле гии в стра на та, ма-
гистра ти, ад во ка ти, уни вер си тет ски пре по да ва те ли, жур на листи 
и прияте ли на Центъра за обу че ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“. 
Поздра вителни сло ва под не со ха ви цепре зи ден тът на Република 
България Илияна Йотова, кон сти ту цион ният съ дия про ф. д. ю. н. 
Атанас Семов, пред се да те лят на Висшия ад во кат ски съ вет Ралица 
Негенцова и пред се да те лят на Съюза на юристи те в България 
Владислав Славов. Поздравителни ад ре си до Управителния съ вет 
на фон да цията постъ пи ха от президента на Република България 
Румен Радев, от бъл гар ски те съ дии в Съда на Европейския съ юз 
Александър Арабаджиев и Александър Корнезов, от рек то ра на 
Софийския уни вер си тет „Св. Климент Охридски“ про ф. д-р 
Анастас Герджиков, от де ка на на Юридическия факултет на 
Великотърновския уни вер си тет „Св. св. Кирил и Методий“ про ф. 
д. ю. н. Георги Митов, от пред се да те ли те на ад во кат ски те ко ле-
гии в Благоевград, Смолян и Хасково. 

По ре ше ние на Управителния съ вет на Фондация „Център за 
обу че ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“ пла ке ти по лу чи ха ви-
цепре зи ден тът на Република България Илияна Йотова, Софий-
ският уни вер си тет „Св. Климент Охридски“, Юридическият фа-



8 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 10/2020

кул тет на Софийския уни вер си тет „Св. Климент Охридски“, ди-
рек ция „Вероизповедания“ на Министерския съ вет, Националното 
бю ро за прав на по мощ и Съюзът на юристи те в България. 
Плакетите бя ха връ че ни за ра ди успеш но то сътруд ни чест во с те зи 
ин сти ту ции в име то на вър хо вен ст во то на пра во то, за ра ди ре али-
зи ра ни съв мест ни проек ти за по ви ша ва не на ква ли фи ка цията на 
бъл гар ски те ад во ка ти и във връз ка с 15-го диш ния юби лей на 
фон да цията. 

Със спе циал ни кристал ни пла ке ти на фон да цията бя ха удо-
стоени ад во кат Даниела Доковска и ад во кат Траян Марков ски ка-
то приз на ние за тех ния из клю чи те лен при нос за ут вър ж да ва не на 
прести жа на Центъра за обу че ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“ 
и за все от дай на дейност за превръ ща не то му в зна чи ма науч на и 
обра зо ва тел на ин сти ту ция. 

Всички уч ре ди те ли на фон да цията, всич ки чле но ве на Упра-
ви тел ния съ вет в раз лич ни те ман да ти, ди рек то ри те и всич ки лек-
то ри по лу чи ха юби лей ни ме да ли „15 го ди ни Център за обу че ние 
на ад во ка ти „Кръстю Цончев“ за при но са им за по ви ша ва не на 
ква ли фи ка цията на бъл гар ски те ад во ка ти и за ут вър ж да ва не на 
ви со ки про фе сионал ни и етич ни стан дар ти в ад во кат ска та про фе-
сия. 

Гостите по лу чи ха и из да де ния по слу чай 15-го диш ния юби-
лей алманах „Център за обу че ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“ 
2005–2020“ с па ра ле лен текст на ан глийски език. Автор на кни га-
та е Благовеста Балканджиева. 


