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100 ÃÎÄÈÍÈ ÑÏÈÑÀÍÈÅ “ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ
ÏÐÅÃËÅÄ”

Тази година се навършват 100 години от първия брой на
„Адвокатски преглед“ – списание за правни и обществени въпроси на Съюза на българските адвокати, издавано два пъти месечно
в тираж 1500–1800 броя. Уводната статия на първия брой на списанието, излязъл на 1 февруари 1921 г., призовава „колегите да
заобиколят с доверие „Адвокатски преглед“ и да се издигнат до
едно професионално схващане на своите права и интереси.
Прочее на работа!“1. Съюзът на българските адвокати възлага надежда, че „тоя вестник ще стане необходим орган за напредъка на
адвокатската професия в България и един буден защитник на
нейните справедливи интереси“2. Списанието започва да се издава във времена, когато свободата на печата е била химера, а
„Адвокатски преглед“ е бил подложен на специална цензура.
„Статии и съобщения, които свободно се пропускаха в други печатни органи, в нашия вестник се заличаваха напълно – един
факт, който Управителният съвет счита, че е длъжен да изтъкне
пред тия, които са му дали своето доверие и с който свиканата за
пръв път на общи разисквания българска адвокатура ще следва да
се занимае. Сигурно ние няма да бъдем чути, но ние не трябва да
поемем отговорността пред тия, които идат след нас, че не сме
протестирали енергически и високо против тая с нищо неоправдана цензура, против това неотбелязано до сега посегателство на
свободата на печата“.
През годините списанието е ръководено от няколко редакционни колектива:
1
2

Адвокатски преглед, I, 1921, № 1, с. 2.
Адвокатски преглед, I, 1921, № 1, с. 1
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I редакционен колектив: д-р Борис Вазов, Велю Хр. Кючуков;
II редакционен колектив: д-р Борис Вазов, Велю Хр. Кючуков, П. П. Бояджиев;
III редакционен колектив: П. П. Бояджиев, Хр. Т. Пиперков,
Димитър Бочаров;
IV редакционен колектив: П. П. Бояджиев, Илия Янулов,
П. Стефанов (годишник IХ, 1929, № 12 без Илия Янулов, от годишник IХ, 1929, № 13 неговото място заема Иван Руневски, а от
годишник ХIХ, 1938, № 4 Досю Драганов влиза в редакционния
колектив; от годишник ХХI, 1941, № 12 от редакционния колектив излиза П. П. Бояджиев).
В списанието се публикуват статии по професионални и злободневни теми, а също така и съдебна практика на върховните
съдилища като приложения към броевете му. От годишник ХХI –
1940 г., като приложения към броеве 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20
започват да излизат и „Известия на Висшия адвокатски съвет“,
списвани от член-секретаря на Висшия адвокатски съвет д-р
Цветан Дяков. По-късно издаването на тези притурки е спряно
„поради големия обем и високата цена на тази последнята“3.
През последните три години от съществуването си списанието се е ръководило от редакционна колегия, която включва такива видни личности като д-р Нисим Меворах (заменен от Калин
Цаков през 1948 г.), Найден Райчев, Неделчо Бранев. Редакционната колегия е била принудена да промени периодичността на
списанието в съответствие със заповедта на Министерството на
информацията и изкуствата и до 1948 година то излиза веднъж
месечно. С годишник ХХVIII – 1948 г., № 10 се слага край на издаването на „Адвокатски преглед“.
***
Отминават много години, но идеята за печатен орган на българската адвокатура не е забравена. Все по-ясно се осъзнава необ-
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Адвокатски преглед, VI, 1925, № 1, с. 15.
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ходимостта от издание, в което да се дискутират професионалните проблеми на адвокатурата, което да информира адвокатите за
промените в българското законодателство, което да дава трибуна
на практици и теоретици в областта на правото, за да изразяват
становищата си по важни и актуални въпроси на правосъдното
дело и съдебната реформа в България, което да отразява научната
юридическа мисъл и да доведе до знанието на всички по-важните
становища и решения на Висшия адвокатски съвет, което да запознава със значими решения на Европейския съд по правата на
човека в Страсбург, постановени не само срещу България, но и
срещу други държави.
Така през декември 1999 г. Висшият адвокатски съвет възстановява списанието като свой ежемесечен печатен орган.
Разноските по издаването му се поемат от Висшия адвокатски съвет. Изданието се разпространява безплатно чрез адвокатските
съвети. То достига до своите читатели и в съда, прокуратурата,
Конституционния съд на Република България, Висшия съдебен
съвет, университетите и в редица библиотеки в страната.
„Висшият адвокатски съвет започва издаването на „Адвокатски преглед“ не само поради необходимостта от информационен
бюлетин, а защото е ръководен от дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник
на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните
становища.“4
Първият редакционен колектив на списанието е в състав:
Александър Караминков, Босилко Негенцов, Валентин Бенатов,
Васил Начков, Даниела Доковска.
През 2002 г. мястото в редакционната колегия на починалия
адвокат Босилко Негенцов се заема от адвокат Ралица Негенцова.
Съставът на колегията е: Александър Караминков, Ралица Негенцова, Валентин Бенатов, Васил Начков, Даниела Доковска, Румен
Гарчев.
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Адвокатски преглед, 1999, № 1, с. 3.
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През 2007 г. редакционната колегия се лишава от дългогодишния си член адвокат Александър Караминков. През същата
година за главен редактор е избрана адвокат Даниела Доковска.
С Решение № 345 от 24 април 2009 г. Висшият адвокатски
съвет освобождава от редакционната колегия на „Адвокатски
преглед“ Валентин Бенатов – главен секретар на Висшия адвокатски съвет, Ралица Негенцова – председател на Висшия дисциплинарен съд, и Румен Гарчев – член на Висшия контролен съвет, и избира за членове на редакционната колегия адвокатите
Ина Лулчева и Ели Христова.
Високото си научно и информационно равнище списанието
дължи на това, че предоставя страниците си не само на адвокати,
но и на научни работници, съдии, прокурори, следователи, нотариуси, съдебни изпълнители и т.н. Постигането на това ниво
„Адвокатски преглед“ дължи и на политиката на Висшия адвокатски съвет за предоставяне на пълна свобода и ненамеса в неговото списване.
От 2002 г. съдържанието на списанието е достъпно на сайта
на Висшия адвокатски съвет.

