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ÀÄÂÎÊÀÒ ÉÎÐÄÀÍ ÌÈÍ×ÅÂ, ÈËÈ ÐÀÇÊÀÇÚÒ 
ÇÀ ÌÈÍÀËÎÒÎ ÊÀÒÎ ÄÚËÃ ÊÚÌ ÁÚÄÅÙÅÒÎ*

Âàñèë Ò. Âàñèëåâ**

Има та къв бъл га рин! Адвокат Йордан Минчев. Вече на 92 
го ди ни, член на Великотърновската ад во кат ска ко ле гия от 3 март 
1956 г. 64 го ди ни с пробле ми те на хо ра та и пра во то – то ва е стаж 
не са мо за две пен сии, а за доста по ве че. Защото го ди ни те в кан-
то ра та и из дебри те на дър жав на та ад ми нистра ция, ядо ве те и 
напре же нието по съ деб ни те за ли изиск ват поч ти все ки ден уси-
лия за по ве че от 24 ча са и тру пат умо ра и нер ви, които изяж дат 
съ ня.

И не са мо то ва. Адвокатът, иска или не, жи вее и част от дни-
те, все по-често – и от го ди ни те на чо ве ка, кой то раз чи та на не го-
ва та прав на по мощ. Споделянето на чуж дия жи вот ста ва част от 
дел ни ка. А въл ну ва щи те об щест ве но то лю бо питст во исто рии, 
спо ро ве те за пра во то, което за ся га все ки и по вся ко де ло, без да 
по до зи ра, сре щи те и раз го во ри те с хо ра от „мра ка“ и от „по ле те-
ли те към слън це то“ тру пат спо ме ни.

Затова е щаст ли во съ би тие, ко га то чо век ка то ад во кат 
Йордан Минчев се обръ ща с обич и ус мив ка към своя път през го-
ди ни те. Със съ дейст вието на жур на лист ка та Мила Милчева, 
която дни на ред за пис ва и под реж да раз ка за но то, из ле зе кни га та 
„Йордан Минчев – ми сия ад во кат. 64 го ди ни във Великотърнов-
ската ад во ка ту ра“ на из да тел ст во „Фабер“, Велико Търново.

Йордан Минчев се раж да в се ло Мишуклин, днес се ло 
Климентово, об щи на Полски Тръмбеш, в да леч на та 1928 г. 
Предците му ид ват след погро ма на Априлското въста ние през 
1876 г. от се ло Ново се ло, днес град Априлци, Ловешка област. 

* Рецензия за кни га та „Йордан Минчев – ми сия ад во кат. 64 го ди ни във 
Великотърновската ад во ка ту ра“ на Мила Милчева. Велико Търново: Фабер, 
2020. Книгата е из да де на със спо мо щест во ва тел ст во то на Висшия ад во кат ски 
съ вет.

** Адвокат от София.
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Учи в сел ско то учи ли ще, а после в гим на зията в се ло Полски 
Тръмбеш, по ма га в сто пан ст во то на ро ди те ли те си и жи вее с ге-
роите на Елин Пелин и Йордан Йовков. Мечтата за ин дустриал на 
хи мия бър зо отстъп ва пред пра во то и от сеп тем ври 1946 г. Йордан 
Минчев е сту дент в Юридическия фа кул тет. Курсът е от око ло 
800 ду ши и са мо ед на чет върт от тях са де вой ки. Значителна е 
гру па та на съкра те ни те от ар мията офи це ри, има и ан ти фа шисти, 
които за ра ди осъж да не по Закона за за щи та на дър жа ва та пре къс-
ват обу че нието си в го ди ни те на война та. И ви пускът на Йордан 
Минчев, как то поч ти все ки курс на Юридическия фа кул тет, из-
лъч ва не са мо изя ве ни юристи. Негови състу ден ти са из клю чи-
тел ни те ар тисти Константин Коцев и Любомир Кабакчиев и бе ле-
жи тият фи ло соф, из куст во вед и кул ту ро лог Исак Паси. Забеле-
жителен в оне зи го ди ни е пре по да ва тел ският състав – проф. 
Венелин Ганев, проф. Петко Стайнов, проф. Цеко Торбов, проф. 
Симеон Демостенов, проф. Жак Натан, проф. Нисим Меворах, за 
които ав то рът спо де ля лич ни те си впе чат ле ния.

Дългото вре ме в ка зар ма та – от ав густ 1950 г. до ав густ 
1953 г., да ря ва Йордан Минчев с приятел ст во то на ве ли кия Пеньо 
Пенев. Страниците за друж ба та меж ду Адвоката и Стършела, 
как то на ри чат поета в по де ле нието, из на сят мал ко из вест ни и 
пре лю бо пит ни случ ки от жи во та на Пеньо Пенев.

Разказът на ад во кат Йордан Минчев за вре ме то във Велико-
търновската ад во ка ту ра е за прости те не ща в про фе сията, без 
които ни кой ня ма шанс да успее. Първото е ко ле гиал ност та – ува-
же нието към хо ра та с опит, гри жа та за мла ди те, спо де ля не то на 
поз на нието, до пит ва не то до ав то ри те ти те, пос ве ща ва не то на за-
дъл же нията, бла го дар ност та към то зи, кой то ти по да ва ръ ка. 
Картината на ад во кат ски те го ди ни на ав то ра се до пъл ва от спо ме-
ни те му за по ре ди ца от юристи, които оста вят свой от пе ча тък в 
про фе сията – „Д-р Ганчо Пенчев – ри ца рят на ад во кат ско то 
съсло вие“, „Станчо Лешников и не го ва та „род нин ска“ връз ка с 
Бай Ганьо“, „Трънният ве нец“ на Ангел Кънев“, „Петър Корнажев 
и Цоню Корнажев – про фе сиона листи и вер ни дру га ри“, „Даниела 
Доковска – ета лон и мо ра лен ко рек тив в гил дията“. Интересни са 
раз ка зи те за пър ва та же на про ку рор Невена Христова, която след 
пен сиони ра не то си ста ва ад во кат, за да до ка же за по ре ден път, че 
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юристът и добре да жи вее, ста ва ад во кат, за ста жант-ад во ка ти те – 
бъ де щи те пи са те ли Антон Дончев и Димитър Мантов, за ад во кат-
ска та фа ми лия Паскалеви и ре ди ца дру ги кол ко то ко ле ги, тол ко-
ва и прияте ли.

Поучителни и за днеш ни те вре ме на са пър ви те стъп ки на ад-
во кат Йордан Минчев в про фе сията. Начинаещите не са тър се ни, 
но ве че „ве ли ки те“ не се за ни ма ват с „дреб ни“ де ла. И мла дият 
ад во кат за поч ва с де ла та за уста но вя ва не на стаж по наско ро 
приетия Закон за дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не. Печели, 
най-ве че до ве рието на хо ра та, и не ща та потръг ват.

„Никога не ме е мър зя ло, ра бо та та ми да ва ше удовлет во ре-
ние и ме за реж да ше със си ла и енер гия – спо де ля „тайна та“ на 
дъл го ле тието си Йордан Минчев. – Имаше дни, ко га то гле дах по 
10–12 де ла на ден! Случвало се е в рам ки те на ед но де но но щие да 
пъ ту вам до Елена, след то ва в Горна Оряховица, после в Свищов, 
после от но во във Велико Търново, за да успея с ан га жи мен ти те 
си. Често са ме пи та ли как во е да за щи та ваш престъп ни ци? При 
нас е ка то при док то ри те, не оста вяш емо цията да те вла дее, 
просто си вър шиш ра бо та та. Има не ща, с които ни ко га не се свик-
ва, но ги приемаш, за що то то ва е част от про фе сията ни.“

Част от спо ме ни те на ад во кат Йордан Минчев са за слу чаи 
от не го ва та прак ти ка. От тях мо же да се научи за зна че нието на 
ки ха ви ца та ка то из ключ ва що от го вор ност та об стоятел ст во, за съ-
дейст вието на Людмила Живкова два ма осъ де ни за про ти во дър-
жав на аги та ция в Свищов мла де жи да въз ста но вят сту ден т ски те 
си пра ва, за се мейна та дра ма на ед на бъл гар ка след раз кри ва не на 
ограб ва не то на евреи в Австрия в го ди ни те на на циз ма от съпру га 
ѝ, за де ли кат но то участие на ад во ка та по де ла за за дъл жи тел но 
ле че ние на пси хич но бол ни, за от ка за на ор кестъ ра в ресто ран та 
на „Балкантурист“ във Велико Търново да сви ри, до ка то там е ав-
то рът, кой то си поз во ля ва да за щи та ва из вър ши тел на убий ство. 
Любознателният чи та тел ще раз бе ре и кой е бай Пеньо Курокето, 
ви кач в съ да във Велико Търново, с при до бит „та лант“ от зна ме-
ни ти те си съ уче ни ци и прияте ли Константин Кисимов, юрист по 
обра зо ва ние, и Асен Русков, во дещ опе ре тен ар тист.

Особено чо веш ки, изпъл не ни с меч та ние са ду ми те на ад во-
кат Йордан Минчев за жи во та в ад во ка ту ра та пре ди го ди ни. Във 
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вре ме то на бри га ди те и екскур зиите, на лек циите по прав ни те ми 
пред тру до ви те хо ра в гра до ве и се ла и на об мя на та на опит с ад-
во ка ти те от близ ки те ад во кат ски ко ле гии в Русе, Габрово, Плевен, 
Стара Загора, ро ди ли мно го приятел ст ва и ве се лие, на гра де жа на 
Съдебната па ла та във Велико Търново и на ти хи те раз го во ри на 
юристи в за ве де нията край кан то ри те.

Споделеното от ад во кат Йордан Минчев за не го ва та 64-го-
диш на ак тив на дейност във Великотърновската ад во кат ска ко ле-
гия непри ну де но по каз ва за що съсло вието на ад во ка ти те от дав на 
е ав то ри тет на и не из мен на част от жи во та на ста ра та сто ли ца, па-
зи тел без пъл но мощ но по дъл бо ко осъз нат дълг на спо ме ни те и 
тра ди циите, за ве ща ни от ав то ри те на Търновската кон сти ту ция.


