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125 ÃÎ ÄÈ ÍÈ ÑÎÔÈÉÑÊÀ ÀÄ ÂÎ ÊÀÒ ÑÊÀ ÊÎ ËÅ ÃÈß

По по вод на 125-го диш ни на та от съз да ва не то на Софийската 
ад во кат ска ко ле гия на 22 ноем ври – Деня на ад во ка та, Софийският 
ад во кат ски съ вет ор га ни зи ра науч на кон фе рен ция на те ма „Значи-
ми лич ности и съ би тия в исто рията на Софийската ад во кат ска ко-
ле гия и ад во ка ту ра та“. Конференцията бе ше пред се да тел ства на 
от пред се да те ля на Софийския ад во кат ски съ вет Стефан Марчев. 
Поздравления към кон фе рен цията под не со ха пред се да те лят на 
Върховния ка са ционен съд Галина Захарова, пред се да те лят на 
Върховния ад ми нистра ти вен съд Георги Чолаков, де ка нът на 
Юридическия фа кул тет на Софийския уни вер си тет „Св. Климент 
Охридски“ проф. д-р Даниел Вълчев и по чет ният пре зи дент на 
Международния съ юз на ад во ка ти те Хорхе Марти.

Сред офи циал ни те гости бя ха и пред се да те лят на Комисията 
по прав ни и кон сти ту цион ни въпро си в Народното събра ние 
Радомир Чолаков, пред се да те лят на Националното бю ро за прав-
на по мощ Наталия Илиева, за местник-ом буд с ма нът Елена 
Чернева, пред се да те лят на Софийския град ски съд Алексей 
Трифонов, за местник-пред се да те лят на Съюза на юристи те в 
България Николай Гунчев, за местник-пред се да те лят на Съюза на 
съ диите Красимир Мазгалов и Синан Наипоглу – член на 
Истанбулския ад во кат ски съ вет.

Поздравителни ад ре си във връз ка със за бе ле жи тел на та го-
диш ни на из пра ти ха пре зи ден тът на Република България Румен 
Радев, пред се да те лят на Конституционния съд Павлина Панова, 
ми нистъ рът на пра во съ дието Крум Зарков, пред се да те лят на 
Софий ския град ски съд Алексей Трифонов, пред се да те лят на 
Софийския ра йо нен съд Александър Ангелов, ди рек то рът на 
Националния ин сти тут на пра во съ дието Миглена Тачева, как то и 
пред ста ви те ли на дру ги ин сти ту ции и ад во кат ски ко ле гии от 
стра на та.

За ро ля та на ад во ка ти те д-р Константин Стоилов и д-р 
Димитър Греков в из граж да не то на ин сти ту циите на но ва та бъл-
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гар ска дър жа ва след 1878 г. го во ри проф. д-р Веселин Методиев. 
Доцент д. и. н. Евгени Йочев очер та ня кои зна чи ми съ би тия от 
исто рията на ад во ка ту ра та в пе риода до 1944 го ди на – бор ба та за 
не за ви си мост на съ да и ад во ка ту ра та през 1920–1925 г., ини-
циати ва та за съз да ва не на Международния съ юз на ад во ка ти те, 
ро ля та на ад во ка ту ра та за спа ся ва не то на бъл гар ски те евреи. 
Доцент д-р Венцислав Петров, ад во кат от Софийската ад во кат ска 
ко ле гия, ос вет ли при но са на ад во ка ти те и ад во ка ту ра та за юри ди-
ческо то обра зо ва ние у нас, ка то раз гле да и дейността на ад во ка-
ти те – де ка ни на Юридическия фа кул тет – от проф. Йосиф Фаден-
хехт до проф. Даниел Вълчев. Главен асистент д-р Тихомир 
Рачев, ад во кат от Софийската ад во кат ска ко ле гия, пос ве ти из ло-
же нието си на уси лията на пре по да ва те ли те ад во ка ти за усъ вър-
шен ства не на за ко но да тел ство то и по ви ша ва не на ав то ри те та на 
ад во ка ту ра та, ка то се спря на дейността на проф. Иван Апостолов, 
на проф. Петко Венедиков и на ра бо та та по не за вър ше ния проект 
за Граждански ко декс.

Тук по мества ме сло во то на ад во кат Даниела Доковска на те-
ма „За ня кои пре диз ви ка тел ства пред ад во ка ту ра та днес“.


