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100 ÃÎÄÈÍÈ ÑÏÈÑÀÍÈÅ “ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ 
ÏÐÅÃËÅÄ”

Тази го ди на се на вър ш ват 100 го ди ни от пър вия брой на 
„Адвокатски преглед“ – спи са ние за прав ни и об щест ве ни въпро-
си на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти, из да ва но два пъ ти ме сеч но 
в ти раж 1500–1800 броя. Уводната ста тия на пър вия брой на спи-
са нието, из ляз ъл на 1 февру ари 1921 г., при зо ва ва „ко ле ги те да 
за оби ко лят с до ве рие „Адвокатски преглед“ и да се из диг нат до 
ед но про фе сионал но схва ща не на своите пра ва и ин те ре си. 
Прочее на работа!“1. Съюзът на бъл гар ски те ад во ка ти въз ла га на-
деж да, че „тоя вест ник ще ста не не об хо дим ор ган за напре дъ ка на 
ад во кат ска та про фе сия в България и един бу ден за щит ник на 
нейни те спра вед ли ви ин те ре си“2. Списанието за поч ва да се из да-
ва във вре ме на, ко га то сво бо да та на пе ча та е би ла хи ме ра, а 
„Адвокатски преглед“ е бил под ло жен на спе циал на цен зу ра. 
„Статии и съ об ще ния, които сво бод но се про пуска ха в дру ги пе-
чат ни ор га ни, в на шия вест ник се за ли ча ва ха на пъл но – един 
факт, кой то Управителният съ вет счи та, че е длъ жен да из тък не 
пред тия, които са му да ли своето до ве рие и с кой то сви ка на та за 
пръв път на об щи ра зиск ва ния бъл гар ска ад во ка ту ра ще след ва да 
се за ни мае. Сигурно ние ня ма да бъ дем чу ти, но ние не тряб ва да 
поемем от го вор ност та пред тия, които идат след нас, че не сме 
про тести ра ли енер ги чески и ви со ко про тив тая с ни що не оправ-
да на цен зу ра, про тив то ва не от бе ля за но до се га по се га тел ст во на 
сво бо да та на пе ча та“.

През го ди ни те спи са нието е ръ ко во де но от ня кол ко ре дак-
цион ни ко лек ти ва:

1 Адвокатски преглед, I, 1921, № 1, с. 2. 
2 Адвокатски преглед, I, 1921, № 1, с. 1
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I ре дак ционен ко лек тив: д-р Борис Вазов, Велю Хр. Кючуков;
II ре дак ционен ко лек тив: д-р Борис Вазов, Велю Хр. Кючу-

ков, П. П. Бояджиев;
III ре дак ционен ко лек тив: П. П. Бояджиев, Хр. Т. Пиперков, 

Димитър Бочаров;
IV ре дак ционен ко лек тив: П. П. Бояджиев, Илия Янулов, 

П. Стефанов (го диш ник IХ, 1929, № 12 без Илия Янулов, от го-
диш ник IХ, 1929, № 13 не го во то място заема Иван Руневски, а от 
го диш ник ХIХ, 1938, № 4 Досю Драганов вли за в ре дак цион ния 
колектив; от го диш ник ХХI, 1941, № 12 от ре дак цион ния ко лек-
тив из ли за П. П. Бояджиев).

В спи са нието се публи ку ват ста тии по про фе сионал ни и зло-
бод нев ни те ми, а съ що та ка и съ деб на прак ти ка на вър хов ни те 
съ ди ли ща ка то при ло же ния към броеве те му. От го диш ник ХХI – 
1940 г., ка то при ло же ния към броеве 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 
за поч ват да из ли зат и „Известия на Висшия ад во кат ски съ вет“, 
спис ва ни от член-секре та ря на Висшия ад во кат ски съ вет д-р 
Цветан Дяков. По-къс но издаването на те зи при тур ки е спряно 
„по ра ди го ле мия обем и ви со ка та це на на та зи послед ня та“3.

През послед ни те три го ди ни от съ щест ву ва не то си спи са-
нието се е ръ ко во дило от ре дак цион на ко ле гия, която включ ва та-
ки ва вид ни лич ности ка то д-р Нисим Меворах (за ме нен от Калин 
Цаков през 1948 г.), Найден Райчев, Неделчо Бранев. Редакцион-
ната ко ле гия е би ла при ну де на да про ме ни пе риодич ност та на 
спи са нието в съ от ветст вие със за по вед та на Министерството на 
ин фор ма цията и из куст ва та и до 1948 го ди на то из ли за вед нъж 
ме сеч но. С го диш ник ХХVIII – 1948 г., № 10 се сла га край на из-
да ва не то на „Адвокатски преглед“.

***
Отминават мно го го ди ни, но идеята за пе ча тен ор ган на бъл-

гар ска та ад во ка ту ра не е забра ве на. Все по-яс но се осъз на ва не об-

3 Адвокатски преглед, VI, 1925, № 1, с. 15. 
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хо ди мост та от из да ние, в което да се диску ти рат про фе сионал ни-
те пробле ми на ад во ка ту ра та, което да ин фор ми ра ад во ка ти те за 
про ме ни те в бъл гар ско то за ко но да тел ст во, което да да ва три бу на 
на прак ти ци и те оре ти ци в област та на пра во то, за да из ра зя ват 
ста но ви ща та си по важ ни и ак ту ал ни въпро си на пра во съд но то 
де ло и съ деб на та ре фор ма в България, което да отра зя ва науч на та 
юри ди ческа ми съл и да до ве де до зна нието на всич ки по-важ ни те 
ста но ви ща и ре ше ния на Висшия ад во кат ски съ вет, което да за-
поз на ва със зна чи ми ре ше ния на Европейския съд по пра ва та на 
чо ве ка в Страсбург, постановени  не са мо сре щу България, но и 
сре щу дру ги дър жа ви.

Така през де кем ври 1999 г. Висшият ад во кат ски съ вет въз-
ста но вя ва спи са нието ка то свой еже ме се чен пе ча тен ор ган. 
Разноските по из да ва не то му се пое мат от Висшия ад во кат ски съ-
вет. Изданието се разпростра ня ва безплат но чрез ад во кат ски те 
съ ве ти. То дости га до своите чи та те ли и в съ да, про ку ра ту ра та, 
Конституционния съд на Република България, Висшия съ де бен 
съ вет, уни вер си те ти те и в ре ди ца библиоте ки в стра на та.

„Висшият ад во кат ски съ вет за поч ва из да ва не то на „Адвокат-
ски преглед“ не са мо по ра ди не об хо ди мост та от ин фор ма ционен 
бю ле тин, а за що то е ръ ко во ден от дъл бо ко то убеж де ние, че бъл-
гар ска та ад во ка ту ра се нуж дае от ор ган, кой то да бъ де за щит ник 
на нейни те пра ва и спра вед ли ви ин те ре си и из ра зи тел на нейни те 
ста но ви ща.“4

Първият ре дак ционен ко лек тив на спи са нието е в състав: 
Александър Караминков, Босилко Негенцов, Валентин Бенатов, 
Васил Начков, Даниела Доковска.

През 2002 г. място то в ре дак цион на та ко ле гия на по чи на лия 
ад во кат Босилко Негенцов се заема от ад во кат Ралица Негенцова. 
Съставът на ко ле гията е: Александър Караминков, Ралица Неген-
цова, Валентин Бенатов, Васил Начков, Даниела Доковска, Румен 
Гарчев.

4 Адвокатски преглед, 1999, № 1, с. 3. 
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През 2007 г. ре дак цион на та ко ле гия се ли ша ва от дъл го го-
диш ния си член ад во кат Александър Караминков. През съ ща та 
го ди на за гла вен ре дак тор е из бра на ад во кат Даниела Доковска.

С Решение № 345 от 24 април 2009 г. Висшият ад во кат ски 
съ вет ос во бож да ва от ре дак цион на та ко ле гия на „Адвокатски 
преглед“ Валентин Бенатов – гла вен секре тар на Висшия ад во-
кат ски съ вет, Ралица Негенцова – пред се да тел на Висшия дис-
ципли на рен съд, и Румен Гарчев – член на Висшия кон тро лен съ-
вет, и из би ра за чле но ве на ре дак цион на та ко ле гия ад во ка ти те 
Ина Лулчева и Ели Христова.

Високото си науч но и ин фор ма цион но рав ни ще спи са нието 
дъл жи на то ва, че пре доста вя стра ни ци те си не са мо на ад во ка ти, 
но и на науч ни ра бот ни ци, съ дии, про ку ро ри, сле до ва те ли, но та-
ри уси, съ деб ни изпъл ни те ли и т.н. Постигането на то ва ни во 
„Адвокатски преглед“ дъл жи и на по ли ти ка та на Висшия ад во-
кат ски съ вет за пре доста вя не на пъл на сво бо да и не на ме са в не го-
во то спис ва не.

От 2002 г. съ дър жа нието на спи са нието е достъп но на сай та 
на Висшия ад во кат ски съ вет.


