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ÐÅÖÅÍÇÈÈ

ÅÂÃÅÍÈ ÉÎ×ÅÂ. ÑÄÐÓÆÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÁÚË ÃÀÐ ÑÊÈ-
ÒÅ ÑÚ ÄÈÈ È ÑÚÞÇÚÒ ÍÀ ÁÚË ÃÀÐ ÑÊÈ ÒÅ ÀÄ ÂÎ-

ÊÀ ÒÈ ÏÎ ÂÐÅ ÌÅ ÍÀ ÏÐÀ ÂÈ ÒÅË ÑÒ ÂÀ ÒÀ ÍÀ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÈß ÔÐÎÍÒ (1944–1948)1

Ëþáîìèð Îãíÿíîâ*

През послед ни те го ди ни доц. д. и. н. Евгени Йочев на соч ва 
своите науч ни ин те ре си към исто рията на Съюза/Сдружението на 
бъл гар ски те съ дии и на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти. Плод на 
не го ви те за дъл бо че ни за ни ма ния по та зи те ма e мо ногра фията „В 
служ ба на бъл гар ско то пра во съ дие и на ад во ка ту ра та. История на 
Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти (1920–1944)“, из да де на през 
2020 г., и под гот ве на та, но все още не публи ку ва на мо ногра фия 
„В за щи та на не за ви си мост та на съ деб на та власт и на ма гистра ту-
ра та. История на Съюза/Сдружението на бъл гар ски те съ дии 
(1919–1944)“. Естествено про дъл же ние на те зи две исто рии е 
най-но во то из след ва не на ав то ра „Сдружението на бъл гар ски те 
съ дии и Съюзът на бъл гар ски те ад во ка ти по вре ме на пра ви тел-
ства та на Отечествения фронт (1944–1948)“. Научен ре дак тор на 
из да нието е ад во кат Даниела Доковска. 

Както всич ки до се гаш ни публи ка ции на Евгени Йочев, та ка 
и та зи не го ва но ва кни га е на пи са на на ос но ва та на бо га ти и раз-
ностран ни из точ ни ци – ар хив ни фон до ве от Централния дър жа-
вен ар хив (ЦДА) и от Архива на Комисията за раз кри ва не на до-
ку мен ти те и за обя вя ва не на при над леж ност на бъл гар ски граж-

1 Център за обу че ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“, 2022, 526 с. Изданието е 
под гот ве но за пе чат и от пе ча та но от из да тел ство „Сиби“. 

* Професор, док тор на исто ри чески те науки.
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да ни към Държавна си гур ност и ра зуз на ва тел ни те служ би на 
Българската на род на ар мия (АКРДОПБГДСРСБНА), публи ку ва-
ни до ку мен ти, ма те риали от пе риодич ния пе чат, сте нограф ски 
днев ни ци на 26-ото Обикновено на род но събра ние и на 6-ото 
Велико на род но събра ние, ста тисти чески го диш ни ци, днев ни ци и 
спо ме ни. Впечатляваща е и из пол з ва на та ли те ра ту ра, която 
включ ва всич ки ос нов ни загла вия по те ма та. За съ жа ле ние, до се-
га не са от кри ти ар хи ви те на две те про фе сионал ни ор га ни за ции 
за пе риода след 9 сеп тем ври 1944 г., но то ва не е попре чи ло на 
ав то ра да ни пред ста ви убе ди тел но и вяр но тях на та исто ри ческа 
съд ба през пър ви те го ди ни на оте чест ве ноф рон тов ска та власт в 
България. 

В струк тур но от но ше ние съ дър жа нието на ра бо та та е обо со-
бе но в две части. В пър ва та част, състояща се от три гла ви, се раз-
кри ват идейно то и ор га ни за цион но то пре устройст во на Сдруже-
нието на бъл гар ски те съ дии (СБС) през 1944–1948 г., а вто ра та 
част (съ що от три глави) е пос ве те на на раз ви тието и дейност та 
на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти (СБА) през по со че ни те пре-
лом ни го ди ни. Освен то ва кни га та има под хо дя що въ ве де ние, 
обоб ща ва що заклю че ние, пъл на библиогра фия и се дем до ку мен-
тал ни при ло же ния. 

Връзката меж ду от дел ни те части на мо ногра фията ав то рът 
виж да в по ли ти ка та на пра ви тел ст ва та на Отечествения фронт 
(ОФ) по от но ше ние на съ деб на та систе ма и неприкри ти те уси лия 
на но ва та власт да поста ви съ дийст во то, про ку ра ту ра та и ад во ка-
ту ра та под свой кон трол. Наложеният от оте чест ве ноф рон тов ски-
те пар тии (Българската ра бот ни ческа пар тия (комунисти), Българ-
ския зе ме дел ски на ро ден съ юз, Народния съ юз „Звено“ и Българ-
ската ра бот ни ческа со циал де мокра ти ческа пар тия, а от есен та на 
1945 г. – и Българската ра ди кал на партия) „на род но де мокра ти-
чен“ мо дел на управле ние да ва въз мож ност да се при ло жат та ки-
ва по ли ти чески и за ко но да тел ни ме ха низ ми, които да до ве дат 
как то до пре уста но вя ва не на дейност та на СБС и СБА, та ка и до 
лик ви ди ра не на не за ви си мост та на съ деб на та власт в стра на та. 
Инициатор при ре али зи ра не то на те зи съ би тия и про це си е ос нов-
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на та по ли ти ческа си ла на Отечествения фронт – Българската ра-
бот ни ческа пар тия (комунисти). 

Още в пър ви те стра ни ци на своето из ло же ние за място то на 
Сдружението на бъл гар ски те съ дии в но ва та по ли ти ческа систе-
ма на стра на та Евгени Йочев убе ди тел но до каз ва, че са на ли це 
дъл бо ки раз ли чия меж ду програм ни те це ли на оте чест ве ноф рон-
тов ска та власт и идейни те виж да ния на съ юза. Като яр ки при ме-
ри в та зи на со ка ав то рът со чи увол не нията от 17 ок том ври 1944 г. 
на пред се да те ля на Върховния ка са ционен съд (ВКС) Владимир 
Аврамов (кой то е и член на Управителния съ вет на СБС) и на 
глав ния про ку рор при ВКС Владимир Лингоров (пред се да тел на 
УС на СБС). На тях но място за пред се да тел на ВКС е наз на чен 
Найден Николов – член на БРП (к), а за гла вен про ку рор при 
ВКС – Борис Лозанов – съ що член на БРП (к). Кадрови про ме ни 
настъп ват и в ръ ко вод ст во то на СБС. На 23 ноем ври 1944 г. за 
пред се да тел на Управителния съ вет на СБС е из бран глав ният 
про ку рор Б. Лозанов, а за пред се да тел на Надзорния съ вет на 
СБС – Станислав Станев (на чал ник на Наказателния от дел в 
Министерството на правосъдието). До края на 1944 г. и ръ ко вод-
ст ва та по места пре ми на ват в ръ це те на пред ста ви те ли те на ОФ и 
най-ве че на БРП (к). В на ча ло то на 1945 г. Б. Лозанов е ут вър ден 
и за пред се да тел на ко опе ра тив но то дру жест во „Дом на бъл гар-
ски те прав ни ци“. Сменен е и ре дак цион ният ко ми тет на въз ста-
но ве ния пе ча тен ор ган на СБС „Съдийски вест ник“, кой то, по 
мне нието на Евгени Йочев, съ об ща ва „ла ко нич но“ за из вър ше ни-
те „го ле ми съ деб ни про ме ни“ и по мест ва крат ки биогра фич ни 
дан ни за но ви те ръ ко во ди те ли в съ деб на та сфе ра. 

Оправдан из сле до ва тел ски ин те рес у ав то ра на из след ва не то 
бу ди по зи цията на но во то ръ ко вод ст во на СБС към по ли ти ка та на 
пър во то пра ви тел ст во на ОФ, огла ве но от ли де ра на Народния съ-
юз „Звено“ Кимон Георгиев. Евгени Йочев ана ли зи ра ре ди ца ста-
тии в „Съдийски вест ник“ и со чи, че УС на СБС ха рак те ри зи ра 
уста но вя ва не то на оте чест ве ноф рон тов ска та власт ка то „съ би тие 
от епо хал но зна че ние“ и ка то „исто ри чески акт“ със съд бо нос ни 
после ди ци за стра на та. Във вест ни ка се под дър жа те за та, че в 
България е настъ пи ла „дъл бо ка и ко рен на по ли ти ческа про мя на“ 
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и е въ ве де но „де мокра тич но управле ние“, а в съ деб на та прак ти ка 
се на ла гат но во за ко но да тел ст во и „оте чест ве ноф рон тов ска за-
кон ност“. 

Поради от съст вие на пар ла мент през пър ви те ме се ци на 
своето управле ние коали цион но то пра ви тел ст во на К. Георгиев 
приема на ред би-за ко ни, които се ут вър ж да ват с ука зи на Регент-
ския съ вет и се публи ку ват в „Държавен вест ник“. В област та на 
пра во съ дието по-важ ни от тях са след ни те: Наредба-за кон за ам-
нистията (19.09.1944 г.); Наредба-за кон за из ме не ние на Закона за 
устройст во то на съ ди ли ща та (3.10.1944 г.); Наредба-за кон за съ-
де не от Народен съд ви нов ни ци те за въвли ча не на България в 
Световната вой на и за зло деянията, свър за ни с нея (6.10.1944 г.); 
Наредба-за кон за из ме не ние на Закона за ад ми нистра тив но то 
пра во съ дие (12.10.1944 г.); Наредба-за кон за от мя на на ня кои за-
ко ни (16.10.1944 г.); Наредба-за кон за тру до во въз пи та тел ни те об-
ще жи тия (20.01.1945 г.); Наредба-за кон за за щи та на на род на та 
власт (17.03.1945 г.); Наредба-за кон за уско ря ва не ра бо та та на съ-
ди ли ща та (25.07.1945 г.) и др. Липсват оба че све де ния за ре ак-
цията на СБС по от но ше ние на тях на та под го тов ка и при ла га не. 

Важно място в пър ва та част на мо ногра фията е от де ле но на 
ма щаб на та чист ка на кад ро вия състав в систе ма та на съ деб но то 
ве дом ст во, огла ве но от д-р Минчо Нейчев – из вестен ад во кат и 
ак ти вен член на БРП (к). Мотивите за те зи увол не ния най-често 
са „по ра ди яв на и гру ба фа шист ка дейност“, „в ин те рес на служ-
ба та“ или че ли ца та са „вред ни и опас ни за на род на та власт“. 
Уволненията за ся гат Върховния ка са ционен съд, Върховния ад-
ми нистра ти вен съд, апе ла тив ни те и област ни те съ ди ли ща, съ деб-
ни слу жи те ли от Министерството на пра во съ дието (МП). Авторът 
на кни га та при веж да дан ни те от доклад на д-р М. Нейчев до 
Политбюро на ЦК на БРП (к), в кой то се со чи, че до сре да та на 
1945 г. за „фа шист ки прояви“ са увол не ни 145-има ду ши, а по 
дру ги при чи ни – 33-ма ду ши, от об що 618 съ дии и про ку ро ри. 
Освен то ва по вре ме на Народния съд (1944–1945) ка то под съ ди-
ми в про це са сре щу съ дии и про ку ро ри от воен но по ле ви те и 
област ни те съ ди ли ща са привле че ни 90 ду ши. Голям е и броят на 
раз месте ни те ма гистра ти из стра на та. С те зи ак то ве фак ти чески 
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се пре махва нес ме ня емост та на съ диите и про ку ро ри те. Така се 
пре небрег ва по зи цията на прав на та об щ ност в за щи та на не за ви-
си ма та съ деб на систе ма. На място то на увол не ни те съ дии и про-
ку ро ри се наз на ча ват ли ца със заслу ги за уста но вя ва не то и укреп-
ва не то на оте чест ве ноф рон тов ска та власт в стра на та – пре дим но 
чле но ве на БРП (к). Що се от на ся до от но ше нието на СБС по те зи 
въпро си, Е. Йочев пра ви из во да, че УС на СБС въз приема „мъл-
ча ли во“ чист ка та в съ деб на та систе ма. 

Параграфите за ор га ни за цион но то пре устройст во на СБС 
през 1945–1948 г. са на си те ни с бо гат фак то ло ги чен ма те риал. От 
не го ста ва яс но, че след публи ку ва не то на 9 април 1945 г. на 
Наредбата-за кон за от ме ня ва не на Наредбата-за кон за про фе-
сионал ни те сдру же ния на дър жав ни те слу жи те ли (от 1934 г.) и на 
Закона за про фе сионал ни те ор га ни за ции (от 1941 г.) се тръг ва 
към лик ви ди ра не на СБС ка то са мостоятел на струк ту ра. На 15 
сеп тем ври 1945 г. той са обе ди ня ва със Съюза на съ деб ни те слу-
жи те ли в България (СССБ) в ед на об ща ор га ни за ция, на ре че на 
Съюз на ра бот ни ци те по пра во съ дието (СРП), кой то ста ва ко лек-
ти вен член на Общия ра бот ни чески про фе сиона лен съ юз (ОРПС). 
Водещи по зи ции в ръ ко вод ст во то на СРП при до би ва БРП (к), ка-
то по то зи на чин си оси гу ря ва пър восте пен но влияние вър ху пра-
во раз да ва тел на та систе ма в стра на та. На Втория кон грес на ОРПС 
(29 февру ари – 2 март 1948 г.) се взе ма ре ше ние за но во окруп ня-
ва не на съ щест ву ва щи те проф съ юзи. На 17 юли с.г. пле ну мът на 
СРП одобря ва идеята за обе ди ня ва не на съ юза със срод ни те му 
проф съ юзи на дър жав ни те и об щин ски те слу жи те ли в един общ 
Профсъюз на ад ми нистра тив ни те слу жи те ли в Бълга рия (ПАСБ) 
и на след ва щия ден обе ди не нието на съ щест ву ва щи те до то га ва 
че ти ри проф съ юза ста ва факт. Със съз да ва не то на ПАСБ ка то 
един на ма со ва проф съ юз на ор га ни за ция се сла га край на 29-го-
диш но то съ щест ву ва не на СБС и на триго диш ния жи вот на СРП. 

Проблемите, свър за ни с раз ви тието и дейност та на Съюза на 
бъл гар ски те ад во ка ти след 9 сеп тем ври 1944 г., са раз ра бо те ни на 
фо на на ра ди кал ни те про ме ни в по ли ти ческа та си ту ация в 
България. Най-напред Е. Йочев се спи ра на из ло же нието на УС 
на СБА и Висшия ад во кат ски съ вет от 14 сеп тем ври, под пи са но 
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от тех ни те пред се да те ли Симеон Петков и Иван Руневски, в което 
се за явя ва го тов ност та на бъл гар ски те ад во ка ти да под кре пят по-
ли ти ка та на пра ви тел ст во то на Отечествения фронт в за щи та на 
Кон сти ту цията, пар ла мен та риз ма и пра во вия ред в стра на та. 
Същевременно ав то рът обръ ща вни ма ние на настъ пи ло то по ли-
ти ческо раз де ле ние в ад во ка ту ра та и фор ми ра не то на два ла ге ра в 
нея – на при вър же ни ци на но ва та власт и на ли ца, неспо де ля щи 
ле ви те идеи. Така се тръг ва по пъ тя на от каз от по ли ти ческия 
неутра ли тет, кой то до то га ва е обе ди ня вал чле но ве те на съ юза. 

На 28 сеп тем ври 1944 г. са из вър ше ни струк тур ни и пер со-
нал ни про ме ни в съста ва на УС на СБА и ре дак цион ния ко ми тет 
на сп. „Адвокатски преглед“, които уско ря ват идейно то пре-
устройст во на СБА. УС на СБА уста но вя ва де ло ви от но ше ния с 
Министерството на пра во съ дието и се включ ва ак тив но в из ра-
бот ва не то на но ви те за ко нопроек ти. Сдружението оба че за паз ва 
мъл ча ние по започналата чист ка в съ деб на та власт и не пред-
приема ни как ви стъп ки за въз ста но вя ва не на пре къс на ти те връз-
ки със Съюза на бъл гар ски те съ дии. 

Интересен аспект от дейност та на СБА през 1944–1945 г., 
кой то е на ме рил спо луч ли ва раз ра бот ка в кни га та, е участието на 
ад во ка ти в про це си те на Народния съд. УС на СБА бе зуслов но 
отстоява прин ци па за пра во на за щи та на все ки бъл гар ски граж-
да нин. Прилагането на Наредбата-за кон за Народния съд за дъл-
бо ча ва раз де ли тел на та ли ния в ад во ка ту ра та. Адвокати ста ват 
как то за щит ни ци на под съ ди ми те, та ка и об ви ни те ли и чле но ве 
на съ дийски те съста ви. Посочените в из ло же нието при ме ри са 
мно го по ка за тел ни. Главен на ро ден об ви ни тел е ад во ка тът от 
Стара Загора Георги Петров. Председатели на Първия и Втория 
вър хо вен състав са съ от вет но ад во ка ти те Богдан Шулев и 
Светослав Кираджиев. Обвинители във Втори вър хо вен състав са 
ад во ка ти те Владимир Димчев, Георги Керемедчиев и Върбан 
Ангелов. Назначени ад во ка ти ма со во се от каз ват да бъ дат слу-
жеб ни за щит ни ци. Друга гру па ад во ка ти пък се явя ват ка то 
добро вол ни за щит ни ци – по соб ст ве но же ла ние. В про це си те има 
и мно го ад во ка ти, осъ де ни на смърт или на раз лич ни сро ко ве зат-
вор. В края на из ло же нието по те ма та ав то рът на из след ва не то 
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пра ви из во да, че СБА не из ра зя ва по зи ция от нос но под го тов ка та 
и про веж да не то на Народния съд и участието на ад во ка ти те в 
него. 

Спо ред ав то ра сътрудничеството на Съюза на бъл гар ски те 
ад во ка ти с Министерството на пра во съ дието на ми ра из раз в мно-
го направле ния: въз ста но вя ва не на член ст во то на ад во ка ти те 
евреи в ад во кат ски те ко ле гии; да ва не на ад во кат ски пра ва на же-
ни те пра висти; раз ши ря ва не на въз мож ност та за по пъл ва не на съ-
деб ни те съста ви с ад во ка ти; га ран ти ра не на заетост та на ад во ка-
ти те; по добря ва не на тях но то ма те риал но по ло же ние; под го тов ка 
на Закона за граж дан ския брак; съз да ва не на по-бър зо и по-ев ти-
но пра во съ дие; под кре па на обя ве ния от пра ви тел ст во то „Заем на 
сво бо да та“. СБА от де ля вни ма ние на всич ки об щест ве ни и по ли-
ти чески съ би тия в стра на та и да ва но ви до ка за тел ст ва за своята 
при вър за ност към програ ма та на Отечествения фронт. 

В кни га та на Е. Йочев се съ дър жа срав ни тел но пъл на и точ-
на ин фор ма ция за ра бо та та на послед но то – Двадесет и чет вър то, 
об що го диш но събра ние на СБА, про ве де но на 22 и 23 юли 1945 г. 
На не го се пра ви преглед на дейност та на съ юза през из текли те 
две го ди ни (през 1944 г. не е про веж да но го диш но събрание) и се 
очер та ват пред стоящите за да чи. Събранието из би ра нов Управи-
телен съ вет, в кой то са вклю че ни: пред се да тел – проф. д-р Йосиф 
Фаденхехт, под пред се да те ли – д-р Нисим Меворах и Върбан 
Ангелов, секре тар – Георги Станкулов, и 11 чле но ве (два ма от 
тях са ре дак то ри на сп. „Адвокатски преглед“). От те зи 15 ду ши 
9-има са ко му нисти (вклю чи тел но два ма та под пред се да те ли и 
секре тарят). Председателят е без пар тиен юрист и об щест ве ник – 
бивш пред се да тел на УС на СБА (1931–1939) и пред се да тел на 
Фило софско-об щест ве ния клон на БАН (от 1944 г.). След събра-
нието, пи ше ав то рът, „съ юзът поема курс на от кри та и бе зуслов-
на под кре па на пра ви тел ст во то“. 

След фор ми ра не то на по ли ти ческа опо зи ция в стра на та през 
есен та на 1945 г. оба че настъп ва от кри то про ти во поста вя не меж-
ду ръ ко вод ст во то на съ юза и ос нов на та член ска ма са. Все пак в 
из бо ри те за нов състав на Висшия ад во кат ски съ вет в на ча ло то на 
юли 1946 г. пе че ли пра ви тел ст ве на та листа, която се во ди от бив-
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шия гла вен об ви ни тел на Народния съд Георги Петров. Негов за-
мест ник ста ва проф. д-р Й. Феденхехт. 

На 27 ок том ври 1946 г. се про веж дат из бо ри за Велико на-
род но събра ние (ВНС), в ре зул тат на които ко му нисти те пе че лят 
мно зин ст во в пар ла мен та. На 22 ноем ври с.г. е фор ми ра но тре то-
то пра ви тел ст во на ОФ на че ло с ли де ра на БРП (к) Георги 
Димитров. УС на СБА и ВАС при ветст ват съз да ва не то на но ви те 
дър жав ни ор га ни и на соч ват своите уси лия към ре ша ва не на ак-
ту ал ни те пробле ми на ад во ка ту ра та. На пър во място – то ва е про-
веж да не то на об щи те събра ния на ад во кат ски те ко ле гии, а на вто-
ро място – под го тов ка та на нов Закон за ад во ка ти те. Не оста ва 
без вни ма ние и про це сът сре щу опо зи цион ния во дач Никола 
Петков през ля то то на 1947 г. По то зи по вод УС на СБА приема 
спе циал на декла ра ция, с която одобря ва смър т на та при съ да. След 
про це са се про веж да ак ция за про чист ва не на ад во кат ски те ко ле-
гии от „ре ак цион ни еле мен ти“. Председател на УС на СБА по то-
ва вре ме е Нейко Нейков, а секре тар – Стефан Величков. 

Един от най-съ дър жа тел ни те мо мен ти в мо ногра фията, кой-
то ос но ва тел но привли ча ин те ре са на чи та те ля, е из гот вя не то, 
прие ма не то и при ла га не то на но вия Закон за ад во ка ти те. Подго-
товката му е въз ло же на на Законодателния съ вет при Мини стер-
ството на пра во съ дието, а в об съж да не то му през сеп тем ври 
1947 г. участ ват из тък на ти пред ста ви те ли на ад во кат ско то и съ-
дийско то съсло вие. Законът е приет на 16 ок том ври 1947 г. от 
Великото на род но събра ние и вли за в си ла на 5 ноем ври с.г. 
Евгени Йочев пра ви под ро бен ана лиз на 65-те чле на на но вия за-
кон, които са ор га ни зи ра ни в 9 раз де ла (при до би ва не на пра во на 
ад во кат, стаж, ор га ни за ция на ад во ка ту ра та, ра бо та на ад во ка та, 
длъж ности на ад во ка ти те, пра ва на ад во ка та, дис ципли нар на от-
го вор ност, Спестовна ка са и на ка за тел ни разпоредби). На пре ден 
план ав то рът из веж да най-съ щест ве но то от за ко на – регла мен та-
цията на ор га ни за цията, дейност та и над зо ра над ад во ка ту ра та и 
пре ди всич ко – съз да ва не то на ад во кат ски ко лек ти ви. В из пъл не-
ние на но ви те изиск ва ния към ад во кат ска та про фе сия в стра на та 
се про веж да по ред на та по ли ти ческа чист ка сред ад во ка ти те. 



68 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 4/2022

Според при ве де ни те от ав то ра дан ни за пе риода от 1947 до 1951 г. 
са за ли че ни 1893 ад во ка ти (от об що 4500 ду ши през 1947 г.). 

Последното съ би тие, свър за но с дейност та на СБА и на ме ри-
ло място в кни га та, е про веж да не то на Националната кон фе рен-
ция на бъл гар ски те ад во ка ти на 25 и 26 март 1949 г. В нея участ-
ват пред се да те ли те на ад во кат ски те съ ве ти от стра на та, секре та-
ри те на всич ки ад во кат ски ко лек ти ви и пред ста ви те лите на ад во-
ка ти те от се ли ща та, в които ня ма ад во кат ски ко лек ти ви. На фо ру-
ма при съст ват ми нистъ рът на пра во съ дието Ради Найденов 
(член на Постоянното при съст вие на БЗНС), пред се да те лят на 
Висшия ад во кат ски съ вет д-р Иван Пашов, пред се да те лят на 
Върховния съд на НРБ Борис Лозанов и дру ги офи циал ни ли ца от 
съ деб на та сфе ра. Доклад из на ся Методи Лазаров – на чал ник на 
от дел „Адвока тура“ при МП. Участниците пра вят оценка на 
дейност та по из пъл не ние на Закона за ад во ка ти те и пред ла гат 
мер ки за пре одо ля ва не на не доста тъ ци те и труд ности те при съз-
да ва не то и функ циони ра не то на ад во кат ски те ко лек ти ви. Другият 
ос но вен въпрос, кой то се об съж да и ре ша ва на кон фе рен цията, е 
при съ еди ня ва не то на СБА към ОРПС. Оценката на кон фе рен-
цията е, че със съз да ва не то на ад во кат ски те ко лек ти ви СБА е 
„опраз нен от съ дър жа ние“ и „гу би своето об щест ве но оправ да-
ние“. При то ва по ло же ние Съюзът на бъл гар ски те ад во ка ти пре-
уста но вя ва са мостоятел но то си съ щест ву ва не и се вли ва в Общия 
ра бот ни чески про фе сиона лен съ юз. 

В края на кни га та Е. Йочев из веж да ос нов ни те из во ди от из-
след ва не то на исто рията на СБС и СБА през послед ни те го ди ни 
от тях на та дейност. Неговото обоб ща ва що ста но ви ще от то ва 
про уч ва не е, че оте чест ве ноф рон тов ска та власт по ла га не имо вер-
ни уси лия за тях но то идей но и ор га ни за цион но пре устройст во и в 
края на краища та успя ва да ги приоб щи към въз приетия от Петия 
кон грес на БРП (к) през 1948 г. курс към из граж да не на со-
циалисти ческо об щест во в стра на та. 

Освен със своето бо га то съ дър жа ние мо ногра фията на Е. 
Йочев се от ли ча ва и с ре ди ца дру ги достойн ст ва – уме ло свър з ва-
не на из след ва ни те пробле ми с конкрет на та исто ри ческа об ста-
нов ка, спо луч ли ви съ постав ки на по зи ции и дейст вия на СБС и 
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СБА с та ки ва от пе риода до 9.09.1944 г., срав не ния със сход ни 
съ би тия и про це си в Югославия, Румъния и СССР, отра зя ва не на 
мне ния и на дру ги из сле до ва те ли по раз глеж да на та пробле ма ти-
ка, добре офор мен спра во чен апа рат и др. 

Изследването на доц. д. и. н. Евгени Йочев „Сдружението на 
бъл гар ски те съ дии и Съюзът на бъл гар ски те ад во ка ти по вре ме 
на пра ви тел ст ва та на Отечествения фронт (1944–1948)“ е нов 
при нос в на ша та прав ноисто ри ческа книж ни на и ня ма ни как во 
съм не ние, че кни га та му ще бъ де посрещ на та с ин те рес от мно го-
хи ляд на та чи та тел ска ауди то рия на исто ри ци и юристи. 


