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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÒÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÏÈÑÌÎ ÍÀ ÑÚÞÇÀ ÍÀ ÞÐÈÑÒÈÒÅ Â ÁÚËÃÀÐÈß 
ÄÎ ÌÈÍÈÑÒÚÐÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎÑÚÄÈÅÒÎ È 

ÌÈÍÈÑÒÚÐÀ ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÒÎ

До
Министъра на пра во съ дието
г-жа Надежда Йорданова

До
Министъра на обра зо ва нието
акад. Николай Денков

Уважаема госпо жо Ми нистър,
Уважаеми госпо дин Ми нистър,

Започналото об съж да не на ре фор ма на вис ше то обра зо ва ние 
ни да ва по вод за по ре ден път да поста вим пред ръ ко во де ни те от 
вас ми нистер ст ва пробле ми те и крайна та не об хо ди мост от съ-
щест ве ни про ме ни в юри ди ческо то обра зо ва ние.

Ще Ви при пом ним, акад. Денков, че Вие участ вах те ка то 
слу же бен ми нистър в по ред на та про ве де на от Съюза на юристи те 
в България през ме сец ноем ври 2015 го ди на кръгла ма са по 
пробле ми те на юри ди ческо то обра зо ва ние, на която проф. Огнян 
Герджиков за поч на из каз ва не то си с ду ми те: „Уважаеми ко ле ги, 
произ веж да ме брак“, а Вие из ра зих те на деж да ско ро да при ло жи-
те но ва ме то ди ка за дър жав но фи нан си ра не на ву зо ве те на ос но-
ва та на ка чест во, а не на ко ли чест во сту ден ти, което, за жа лост, 
все още не се е слу чи ло.
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Вече 30 го ди ни пра вим съ деб на ре фор ма и сме не до вол ни от 
ре зул та та, за що то про пуска ме най-важ но то – че тя тряб ва да за-
поч не от юри ди ческо то обра зо ва ние. Усилията на Съюза на 
юристи те в България, на Висшия ад во кат ски съ вет и ре ди ца прав-
ни непра ви тел ст ве ни ор га ни за ции, как то и на съ деб на та власт в 
та зи по со ка до се га не сре щат под кре па от из пъл ни тел на та и за ко-
но да тел на та власт.

Ще си поз во лим да при пом ним съ що, че Съюзът на юристи-
те в България мно гократ но за явя ва, че съ щест ву ва щи те 9 юри ди-
чески фа кул те та (ня кои с фи лиали!!!) са мно го за стра на та ни. 
Още в края на 90-те го ди ни на ми на лия век в Министерството на 
обра зо ва нието и наука та при ми нистър Д. Димитров бе ше из ра-
бо тен проект на Постановление на Министерския съ вет за пре-
обра зу ва не (обединяване) на съ щест ву ва щи те юри ди чески фа-
кул те ти и свеж да не то им до не по ве че от пет, кой то оста на са мо 
на хар тия. И се га та зи про мя на е на ло жи тел на, осо бе но с оглед на 
ко ли чест во то и ка чест во то (знанията) на за вър ш ва щи те сту ден ти.

През спо ме на ти те го ди ни има два меж ду на род ни оди та на 
юри ди ческо то ни обра зо ва ние с доста не га тив ни оценки. За ка-
чест во то на обу че нието по пра во при без дейст вието на Нацио-
налната аген ция за оце ня ва не и акре ди та ция за се га един ст ве ният 
обек ти вен из точ ник са из пи ти те за при до би ва не на ад во кат ски 
пра ва. Провеждат се от Висшия ад во кат ски съ вет и участ ват око-
ло 1400 мла ди юристи го диш но с успе ваемост 25–30%. Има фа-
кул те ти с ну ле ва успе ваемост и аб сур ди – юристи с от лич ни 
дипло ми не из дър жат из пи та. Информацията за те зи из пи ти е 
публич на и се пре доста вя от Висшия ад во кат ски съ вет.

Ще мар ки ра ме са мо ня кол ко от бра дя са ли те през го ди ни те 
пред ло же ния за про ме ни в юри ди ческо то обра зо ва ние, които сме 
пра ви ли мно гократ но:

Намаляване на броя на юри ди чески те фа кул те ти и ли ми ти-
ра но на ма ля ва не на приема на сту ден ти по пра во, вклю чи тел но и 
в част ни те ву зо ве.

Писменият ано ни мен дър жа вен из пит да се про веж да на на-
ционал но ни во с оце ни те ли кон сти ту цион ни съ дии и вис ши ма-
гистра ти. При успе ваемост под 50% на съ от вет ния юри ди чески 
фа кул тет да се от не ма акре ди та цията. Подобна прак ти ка има в 
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Румъния. За све де ние, до ри в бив шия Съветски съ юз дър жав ният 
из пит по пра во се е про веж дал във вис ше учеб но за ве де ние, раз-
лич но от то ва, което сту ден тът е за вър шил се местриал но. За съ-
жа ле ние, то зи „че лен опит“ не сме могли да пре не сем в НРБ по 
обек тив ни при чи ни – имах ме са мо един юри ди чески фа кул тет!

Следва да се въ ве де цен тра ли зи ран тестов приемен из пит. С 
оглед на ни во то на сред но то ни обра зо ва ние ня кои кан ди да ти не 
тряб ва да бъ дат заблуж да ва ни, че мо гат да за вър ш ват спе циал-
ност „Пра во“, а от дру га стра на, суб си дията на съ от вет но то вис-
ше учеб но за ве де ние не тряб ва да е об вър за на от броя на сту ден-
ти те.

От съществено зна че ние за про мя на на мо де ла на юри ди-
ческо то обра зо ва ние е за ви ша ва нето на изиск ва нията спря мо 
под го тов ка та, зна нията и ка чест ва та на пре по да ва те ли те в юри-
ди чески те фа кул те ти. Законът за вис ше то обра зо ва ние опре де ля 
то ва за дъл же ние на дър жа ва та и на съ от вет ни те вис ши учеб ни за-
ве де ния, но се нуж дае от де тайли зи ра не в Наредбата за един ни те 
дър жав ни изиск ва ния за при до би ва не на вис ше обра зо ва ние по 
спе циал ност та „Пра во“ и про фе сионал на ква ли фи ка ция „юрист“.

С оглед на из ло же но то в рам ки те на об съж да на та от вас ре-
фор ма пред ла га ме да се сфор ми ра ра бот на гру па за из гот вя не на 
нор ма тив ни про ме ни, за ся га щи юри ди ческо то обра зо ва ние.

23.02.2022 г.   С ува же ние,

Председател:
(Вл. Славов)


