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ÏÚÐÂÎÒÎ ÎÁÙÎ ÃÎÄÈØÍÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ ÍÀ 
ÑÚÞÇÀ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ ÀÄÂÎÊÀÒÈ

Åâãåíè Éî÷åâ*

Първото об що го диш но събра ние на Съюза на бъл гар ски те 
ад во ка ти (СБА) се про веж да на 1 и 2 юли 1921 го ди на. Изминали 
са са мо се дем ме се ца от уч ре дя ва не то на ор га ни за цията.1

Кое при нуж да ва Упра ви тел ния съ вет (УС) да сви ка тол ко ва 
ско ро събра нието? На пър во място – устав но то изиск ва не вис-
шият ко лек ти вен ор ган на съ юза да се свик ва вся ка го ди на през 
ме сец юли.2 Не по-мал ко важ ни при чи ни са за сил ва ща та се ан-
тиад во кат ска по ли ти ка на зе ме дел ско то пра ви тел ст во на 
Александър Стамболийски и не об хо ди мост та да ѝ се да де ор га-
ни зи ран и достоен от пор, за да се за щи тят пра ва та и ин те ре си те 
на ад во ка ту ра та и да се из диг нат нейният престиж и ав то ри тет 
сред об щест во то. Кризата в съсло вието про дъл жа ва, а но во съз да-
де на та про фе сионал на ор га ни за ция „не е закреп на ла още на 
своите но зе“ и пред стои мно го ра бо та.3

Подготовката и про веж да не то на събра нието в те зи усло вия 
са проява на сме лост и дал но вид ност от стра на на чле но ве те на 
упра ви тел ния съ вет, на убе де ност в ми сията и де ло то на съ юза. 

След уч ре ди тел но то събра ние на СБА пра ви тел ст во то на 
БЗНС пред приема бър зи и все об хват ни за ко но да тел ни мер ки, на-
со че ни към огра ни ча ва не на по ле то на дейност на ад во кат ска та 
про фе сия. Последователно са приети ре ди ца но ви за ко ни, с които 
ан тиад во кат ска та по ли ти ка на пра ви тел ст во то по лу ча ва ця лостен 
и за вър шен вид. 

* Доцент, док тор на исто ри чески те науки.
1 Вж. Йочев, Е. 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). С.: ЦОА „Кръстю 
Цончев“, С.: Сиби, 2020, 38–53. 

2 ЦДА, ф. 833 К, оп. 2, а. е. 1, л. 1–14, 29–30; в. „Право“, № 11 от 11 де кем ври 
1920 г., 168–169. 

3 Адвокатски преглед, № 1 и 2 от 15 сеп тем ври 1921 г., с. 3. 
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Това са: 1) Закон за дър жав ни те ад во ка ти от 7 март 1921 г.4; 
2) Закон за до пъл не ние на за ко на за под виж ни те ми ро ви съ дии 
(28 март 1921 г.)5; 3) Закон за из ме не ние и до пъл не ние на за ко на 
за ад во ка ти те от 1888 го ди на (14 май 1921 г.)6; Закон за облек че-
ние жи лищ на та нуж да от 16 май 1921 г.7

Така после до ва тел но, стъп ка по стъп ка, зе ме дел ският съ юз 
осъ щест вя ва своите програм ни и пре диз бор ни обе ща ния. Един от 
прин ци пи те, фор му ли рани от Ал. Стамболийски, е огра ни ча ва не-
то на „ек сплоата цията на ад во ка ти те и просбо пис ци те“8. Макар 
пър во то са мостоятел но пра ви тел ст во на зе ме дел ския съ юз (21 
май 1920 г.) да не пред ста вя управлен ска програ ма, то декла ри ра 
на ме ре нията си да съз да де „ед но на род но, лес но достъп но, бър зо 
и истин ско пра во съ дие“, да изпъл ни да де ни те пре диз бор ни обе-
ща ния и обя ве ни те ре фор ми – „из бор ност на съ диите, вкар ва не в 
съ дийския пер со нал пре обла да ва що ко ли чест во на ро ден еле мент, 
съз да ва не на пъ ту ва щи ми ро ви съ дии, устройва не на сел ски по-
ми ри тел ни съ дии, пре махва не на спе ку лан ти те на то ва де ло, уни-
що жа ва не на воен но-по ле ви те съ ди ли ща“9. 

Приетите в на ча ло то на 1921 г. за ко ни са без спо рен удар по 
съсло вието, по пра во съ дието и ед новре мен но с то ва по се га тел ст-
во вър ху пра ва та и сво бо ди те на граж да ни те. 

Със Закона за дър жав ни те ад во ка ти се регла мен ти рат ста ту-
тът и дейност та им. Важността, която от да ва пра ви тел ст во то на 
„то зи тол ко ва по ле зен ин сти тут“, се виж да от на чи на, по кой то 
ми нистъ рът на фи нан си те Марко Турлаков обос но ва ва не об хо ди-

4 Обн., ДВ, № 272 от 7 март 1921 г.; Стенографски днев ни ци на ХIХ ОНС, I 
РС. С.: Държавна печатница, 1921, с. 1383 и сл. 

5 Обн., ДВ, № 290 от 28 март 1921 г.; Стенографски днев ни ци на ХIХ ОНС, I 
РС, с. 1388, 1503, 1508. 

6 Обн., ДВ, № 33 от 14 май 1921 г. 
7 Обн., ДВ, № 34 от 16 май 1921 г. 
8 Вж. Стамболийски, Ал. Принципите на Българския зем ле дел ски съ юз (пи-

са но в затвора). С.: БЗНС, Печ. „З. Д. Видолов“, 1919, с. 21, 27, 55. 
9 Вж. Петрова, Д. Самостоятелното управле ние на БЗНС 1920–1923. С.: 

Наука и из куст во, 1988, 31–39; Турлаков, М. Належащи ре фор ми в пра во съд-
но то дело. С.: БЗНС, Земледелско знаме, 1919, 44–86; Турлаков, М. История, 
прин ци пи и так ти ка на Бълг. землед. на ро ден съюз. Стара Загора: Светлина, 
1929, с. 154, 155, 208, 389–398; Велев, Ал. Главни ре фор ми на зе ме дел ско то 
правителство. Трудовата повинност, аграр на та и прос вет на та реформа. С.: 
Наука и изкуство, 1977, с. 24. 
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мост та от не го во то закреп ва не и за сил ва не – дър жа ва та да за щи-
ти своите ин те ре си в „без бройни те важ ни де ла, съз да де ни след ст-
вие война та“, пред всич ки съ деб ни места и ли ца. 

Управляващите де мон стри рат от кри то двойст ве ния си под-
ход към ад во кат ска та за щи та на пра ва та и ин те ре си те на дър жа-
ва та и те зи на граж да ни те. С пъл но ос но ва ние Велю Кючуков 
кон ста ти ра лип са та на ло ги ка в зе ме дел ско то за ко но да тел ст во и 
се обръ ща към не го ви те съз да те ли с въпро са: ако ад во кат ска та за-
щи та на пра ва та и ин те ре си те на граж дан ст во то е из лиш на или 
вред на „по прин ци пи те на зем ле дел ско то пра ви тел ст во“, за що то-
га ва се ор га ни зи ра ад во кат ска за щи та на пра ва та и ин те ре си те на 
дър жа ва та? Той спе циал но от бе ляз ва въз мож ност та „в из вън ред-
ни слу чаи и по твър де важ ни де ла за за щи та на дър жав ни те ин те-
ре си“ Министерството на фи нан си те да изпол з ва по мощ та и на 
част ни ад во ка ти.10 Въпросът на чле на на ре дак цион ния ко ми тет 
на „Адвокатски преглед“ оста ва без от го вор, но от ми на ва не то му 
с мъл ча ние е крас но ре чи во до ка за тел ст во за виж да нията на пра-
ви тел ст во то. 

Земеделският ка би нет след ва не от клон но и своята по ли ти ка 
по се риоз ния жи ли щен проблем. Произволът на ад ми нистра тив-
ни те ор га ни при при ла га не на Закона за облек че ние жи лищ на та 
нуж да и конкрет но по от но ше ние на ра бо та та и ком пе тент ност та 
на жи лищ ни те ко ми сии и съ ди ли ща при до би ва ха рак тер и раз ме-
ри, които заплаш ват са ма та не за ви си мост на съ деб на та власт.11 
Нарушенията ста ват по вод за от крит кон ф ликт меж ду Мини-
стерството на пра во съ дието и Министерството на вътреш ни те ра-
бо ти и на род но то здра ве (МВРНЗ). Кореспонденцията меж ду 
два ма та ми нистри, при до би ла публич ност, е твър де не ли цеприят-
на ка то факт и съ дър жа ние.12 Своеобразен връх на упор ст во то и 
на за ко нот вор чест во то на МВРНЗ е публи ку ва на та на 12 яну ари 

10 Кючуков, В. Държавна адвокатура. – Адвокатски преглед, № 4 от 15 март 
1921 г., 7–8. 

11 В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 2 от 20 сеп тем ври 1920 г., 
с. 8; № 4 от 20 ок том ври 1920 г., с. 8; Андреев, Др. Жилищният съд и 
администрацията. – Пак там, № 5 от 5 ноем ври 1920 г., 3–4; Да изпъл ним дъл га 
си. – Пак там, № 7 от 5 де кем ври 1920 г., 1–2. 

12 Бонев, Е. Опасен конфликт. – В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ-
дии“, № 11 от 5 февру ари 1921 г., с. 3. 
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1921 г. Наредба № 2, из да де на на ос но ва ние чл. 3 от Закона за 
облек че ние жи лищ на та нуж да. С нея се от ме нят ос нов ни за ко но-
по ло же ния и се пра ви опит да се оправ да ят из вър ше ни те до то га ва 
произ во ли и на ру ше ния, а ми нистер ст во то „си прис воява атри бу-
та на съ деб на власт“. Всичко то ва да ва ос но ва ние на УС на СБА 
да опре де ли на ред ба та ка то „изу ми тел на по своето не ве жест во“13. 

С цел да из ле зе от кон фуз на та си ту ация и да от го во ри на об-
щест ве но то не до вол ст во пра ви тел ст во то на Ал. Стамболийски 
приема нов Закон за облек че ние жи лищ на та нуж да.14 Новият за-
кон след ва съ дър жа нието на ста рия, не пре одо ля ва ос нов ния му 
не доста тък – пре небрег ва не то на ав то ри те та на граж дан ски те съ-
ди ли ща, и оста вя от но во уреж да не то на част ни те от но ше ния 
меж ду граж да ни те в ком пе тен циите на жи лищ ни те ко ми сии. 
Запазва се и забра на та на ад во кат ска та за щи та „по всич ки де ла и 
дейст вия на жи лищ на та ко ми сия и на жи лищ ния съд“. При об-
съж да не то на за ко нопроек та зе ме дел ско то мно зин ст во не се съ-
обра зя ва с кри тич ни те бе леж ки на своите опо нен ти – ад во ка ти те 
проф. д-р Й. Фаденхехт, д-р Петър Джидров и д-р Теодор 
Теодоров.15

Въпреки сил на та об щест ве на и про фе сионал на съпро ти ва 
сре щу пре махва не то на ад во кат ска та за щи та по де ла та в ми ро ви-
те съ ди ли ща със Закона за до пъл не ние на за ко на за под виж ни те 
ми ро ви съ дии пра ви тел ст во то раз ши ря ва тех ни те ком пе тен ции. 
Това да ва въз мож ност да се из зе мат мно го де ла от окръж ни те съ-
ди ли ща и по то зи на чин да се стес ни още по ве че по ле то на ад во-
кат ска та за щи та.16

Безспорно връх в ан тиад во кат ско то за ко но да тел ст во на зе-
ме дел ския съ юз е Законът за из ме не ние и до пъл не ние на за ко на 
за ад во ка ти те от 1888 го ди на. С не го се на на ся не са мо про фе-
сиона лен, но и по ли ти чески и мо ра лен удар вър ху ад во ка ту ра та, 
която на прак ти ка се ли ша ва от най-вид ни те си пред ста ви те ли. 
Премахва се ад во кат ска та за щи та пред Върховния ад ми нистра ти-

13 Адвокатски преглед, № 1 от 1 февру ари 1921 г., с. 7. 
14 Обн., ДВ, № 34 от 16 май 1921 г. 
15 Стенографски днев ни ци на ХIХ ОНС, I РС, с. 832, 842, 2715, 2739, 2786. 
16 Обн., ДВ, № 290 от 28 март 1921 г.; Стенографски днев ни ци на ХIХ ОНС, I 

РС, с. 1388, 1503, 1508. 
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вен съд, а чле но ве те на из бор ни те упра ви тел ни те ла – на род ни те 
пред ста ви те ли, окръж ни те и об щин ски те съ вет ни ци, се ли ша ват 
от пра во да упраж ня ват ад во кат ска та про фе сия, до ка то трае ман-
да тът им, и се поста вят в по ло же нието да из би рат или про фе-
сията, или по ли ти ческа та ка риера. Това е прин ци пен въпрос, 
чиито после ди ци имат ши ро ки и не посред ст ве ни по ли ти чески и 
об щест ве ни из ме ре ния. Поради та зи за ко но да тел на про мя на 
пред се да те лят на УС на СБА Владимир Моллов не при съст ва на 
Пър во то об що го диш но събра ние и не го от кри ва в ка чест во то си 
на та къв. А най-ста рият в съ юз но то ръ ко вод ст во Милан Марков, 
на то ва рен с та зи за да ча, пред ла га във встъ пи тел на та си реч об що-
то събра ние меж ду дру го то да ре ши и въпро са „да ли ли ше ни те по 
тоя на чин от пра ва та да упраж ня ват про фе сията ко ле ги не мо гат 
да бъ дат чле но ве на съ юза, би ло ка то ад во ка ти, би ло ка то бив ши 
та ки ва, би ло чисто и просто ка то хо ра на пра во то и за ко на“17. 

Съдържанието на за ко на и постиг на тият от не го ефект не 
мо гат да се раз бе рат и ос мислят в ця ла та им ма щаб ност и дъл бо-
чи на, ако не се раз глеж дат в един ст во с бор ба та, която во ди УС 
на СБА сре щу приема не то на за ко нопроек та. Тази бор ба за поч ва 
още с поява та на ин фор ма цията за под го тов ка та на за ко нопроек-
та и про дъл жа ва до не го во то приема не от пар ла мен та. Изпревар-
ващите дейст вия на съ юз но то ръ ко вод ст во са по ка за тел ни за же-
ла нието му да за щи ти и опа зи про фе сионал ния и об щест ве ния 
ин те рес. 

Атаката на зе ме дел ско то пра ви тел ст во сре щу Върховния ад-
ми нистра ти вен съд е пре диз ви ка на от мно гобройни те от ме не ни 
пра ви тел ст ве ни ре ше ния, осо бе но по Закона за от чуж да ва не на 
зда ния за дър жав на, окръж на и об щин ска нуж да.18

В ре ди ца кри тич ни ста тии „Адвокатски преглед“ ра зобли ча-
ва истин ски те на ме ре ния на зе ме дел ския ка би нет. Общо е мне-
нието, че пред ло же нията в за ко нопроек та на на сят „но ви уда ри“ 
на ад во ка ту ра та. Д-р Борис Вазов виж да в тях опит на управля ва-
щи те да напра вят ВАС ед но уч реж де ние, „на пъл но за ви си мо от 

17 Адвокатски преглед, № 1 и 2 от 15 сеп тем ври 1921 г., с. 3. 
18 Обн., ДВ, № 84 от 17 юли 1920 г. 
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пра ви тел ст во то“, и им пред ла га де ла та по от чуж да ва не то на зда-
нията да се ре ша ват напра во от ад ми нистра цията.19 

След вна ся не то на за ко нопроек та в пар ла мен та (15 април) 
трич лен на ко ми сия на упра ви тел ния съ вет в състав: д-р Б. Вазов, 
В. Кючуков и Ал. Сталийски, се сре ща с ми нистъ ра на пра во съ-
дието Александър Радолов и му из ла га ста но ви ще то на съ юза от-
нос но „зна че нието на ад во кат ска та за щи та при пра во раз да ва не то 
и го ля ма та вре да, която се при чи ня ва на пра во съд но то де ло с пре-
махва не то ѝ“. За то ва как про ти ча и как за вър ш ва раз го во рът го-
во рят ду ми те на ми нистъ ра – „ад во ка ти те не са до расли да бъ дат 
за чи та ни“, и от го во рът на чле но ве те на ко ми сията – „не са до-
расли г-н ми нистре, ав то ри те на пред ло же нията, за да съз да ват 
ре фор ми в пра во съд но то де ло“. Тези ду ми по един не съм нен и 
ка те го ри чен на чин раз кри ват диаметрал но про ти во по лож ни те 
по зи ции, на които стоят пра ви тел ст во то и ад во ка ту ра та. Потвърж-
дение на то зи из вод е и по ве де нието на ми нистър Ал. Радолов – 
от ка зът му да из ра зи лич но то си мне ние, как то и опи тът му да 
прехвър ли от го вор ност та за съ дър жа нието на за ко нопроек та на 
пар ла мен тар но то мно зин ст во на зе ме дел ския съ юз и та ка да оне-
ви ни ми нистер ст во то и се бе си, за явя вай ки, че „то ва е ре фор ма на 
гру па та“. След сре ща та пред ста ви те ли те на УС на СБА оста ват с 
убеж де нието, че Ал. Радолов не осъз на ва се риоз ни те после ди ци 
от пред виж да ни те про ме ни и от го вор ност та си ка то ми нистър на 
пра во съ дието.20

Липсата на раз би ра не и под кре па от стра на на ми нистъ ра на 
пра во съ дието при нуж да ва УС на СБА да се обър не ди рек т но към 
пар ла мен та. На 18 април съ юз но то ръ ко вод ст во изпра ща из ло же-
ние поимен но до все ки на ро ден пред ста ви тел. В не го се обос но-
ва ва не об хо ди мост та от ад во кат ска за щи та пред ВАС, а пред ло-

19 Вж. Николов, Ан. За ад во кат ска та за щи та пред Върховния ад ми нистра ти-
вен съд. – Адвокатски преглед, № 2 от 15 февру ари 1921 г., 2–4; Вазов, Б. Нови 
удари. – Пак там, № 6–7 от 15 април и 1 май 1921 г., 1–2; Нови огра ни че ния на 
ад во кат ска та защита: Проект за пре махва не на ад во кат ска та за щи та пред 
Върховния ад ми нистра ти вен съд. – Пак там, 11–12; Адвокатска за щи та в ад ми-
нистра тив ния съд. – Пак там, с. 16; Съдиите за ад во кат ска та защита. – Пак там, 
с. 16. 

20 При г-н Радолов ми нистра на правосъдието. – Адвокатски преглед, № 6–7 
от 15 април и 1 май 1921 г., с. 10. 
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же нието за пре махва не то ѝ се ха рак те ри зи ра ка то по се га тел ст во 
„не са мо на спра вед ли ви те ин те ре си и пра ва на ад во кат ска та про-
фе сия, но и на добро то пра во съ дие в стра на та“. Съюзното ръ ко-
вод ст во пре дупреж да ва де пу та ти те, че „по доб но дейст вие ще на-
сър чи ония, които по тъп к ват за кон ност та в стра на та, ка то зло-
употре бя ват с своята власт“, и ги при зо ва ва да не гла су ват за ко-
нопроек та.21

Народните пред ста ви те ли оба че се до ве ря ват на оценки те и 
из во ди те, из ло же ни в мо ти ви те към за ко нопроек та. В тях пред ло-
же нието за пре махва не на ад во кат ска за щи та пред ВАС се обос-
но ва ва с ха рак те ра на ад ми нистра тив ни те де ла и про це су ал но то 
изиск ва не те „да не се гле дат по съ щест во, а по фор ма, със стро го 
при ло же ние на за ко ни те и на ред би те на стра на та...“. Това по ду-
ми те на ми нистъ ра на пра во съ дието пра ви не нуж на „по мощ та на 
ад во ка ти те, които ни що не допри на сят за слу чая“22. Според 
приета та за бе леж ка към чл. 1 на за ко на „по де ла та пред Върховния 
ад ми нистра ти вен съд ад во кат ска та за щи та не се до пу ща“23. 

Първото об що го диш но събра ние на СБА ха рак те ри зи ра 
пре махва не то на ад во кат ска та за щи та пред ВАС ка то „вто ри 
удар“ сре щу ад во ка ту ра та, на не сен от зе ме дел ско то пра ви тел ст-
во, кой то е „още по-си лен и по-чув ст ви те лен за пра во съд но то де-
ло в стра на та“ в срав не ние с пре махва не то на ад во кат ска та за щи-
та пред ми ро ви те съ ди ли ща – за що то го ле ми те ин те ре си на граж-
дан ст во то, за сег на ти от „произ вол ни те и без за кон ни дейст вия на 
ор га ни те на изпъл ни тел на та власт“, оста ват без за щи та. В приета-
та ре зо лю ция се про тести ра „най-енер гич но про тив огра ни ча ва-
не то на прав на та за щи та на граж дан ст во то“ и се пре дупреж да ват 
управля ва щи те, че то ва „ще раз ко ле бае прав но то чув ст во и съз-
на ние на бъл гар ски те граж да ни в пра во съ дието“. Декларира се 
ре ши мост та на съ юза „да се бо ри с всич ки за кон ни сред ст ва не 

21 Изложение на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти до Народното събрание. – 
Пак там, № 6–7 от 15 април и 1 май 1921 г., 8–9; № 1 и 2 от 15 сеп тем ври 1921 г., 
с. 8. 

22 Стенографски днев ни ци на ХIХ ОНС, I РС, с. 2844; в. „Право“, № 26 от 23 
април 1921 г., 411–412. 

23 Обн., ДВ, № 33 от 14 май 1921 г. 
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са мо за въз ста но вя ва не на адв. за щи та, но и за нейно то раз ши ре-
ние“24. 

На остра и ар гу мен ти ра на кри ти ка е под ло же но и пред ло же-
нието на род ни те пред ста ви те ли и окръж ни те и об щин ски те съ-
вет ни ци да се ли шат от пра во да упраж ня ват ад во кат ска та про фе-
сия, до ка то трае ман да тът им. В из ло же нието на Упра ви тел ния 
съ вет из ме не нието на чл. 7 на ЗА се ха рак те ри зи ра ка то не оправ-
да но, неспра вед ли во и оскър би тел но за всич ки – по ли ти ци, ад во-
ка ти, съ дии и граж да ни. Ръководният ор ган на СБА за щи та ва 
достойн ст во то и мо ра ла на по ли ти ка-ад во кат, чест та и ав то ри те та 
на ад во кат ско то съсло вие и на „не за ви си ма та и ви со костояща 
бъл гар ска ма гистра ту ра“. Той от хвър ля ре ши тел но и бе зуслов но 
опи та да се про ти во поста вят по ли ти ци те-ад во ка ти и съ диите и 
обръ ща вни ма ние на управля ва щи те, че по то зи на чин „хо ра та на 
за ко на“ мо гат да бъ дат из го не ни от пар ла мен та. Управителният 
съ вет на СБА навре мен но при зо ва ва Народното събра ние „да не 
се по да ва на не оправ да на ом ра за“ про тив ад во ка ту ра та.25 В своята 
ста тия „Нови уда ри“ д-р Б. Вазов съ що виж да в то ва пред ло же ние 
же ла ние да се огра ни чи участието на те зи ад во ка ти в об щест ве-
ния жи вот и за то ва го на ри ча с истин ско то му име – „не ра зум но и 
пар ти зан ско“26. 

Силен за вър шек на ак цията на съ юз но то ръ ко вод ст во е 
публич но опо весте ният „Протест на Съюза на бъл гар ски те ад во-
ка ти“. В не го се конкре ти зи рат и обо га тя ват ар гу мен ти те и иска-
нията на съсло вието, на ме ри ли място в из ло же нието. Анализът 
на по ли ти ка та на пра ви тел ст во то и раз кри ва не то на ос нов ни те 
на со ки и це ли на дейност та на ор га ни зи ра на та ад во ка ту ра за вър-
ш ват със за яве на та го тов ност на СБА да се бо ри най-енер гич но и 
с всич ки за кон ни сред ст ва „про тив огра ни че нията на прав на та за-
щи та на граж дан ст во то..., за въз ста но вя ва не на ад во кат ска та за-

24 Адвокатски преглед, № 1 и 2 от 15 сеп тем ври 1921 г., 9–10. 
25 Изложение на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти до Народното събрание. – 

Адвокатски преглед, № 6–7 от 15 април и 1 май 1921 г., 9–10. 
26 Вазов, Б. Нови удари. – Пак там, 1–2. 
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щи та в съ ди ли ща та и за за паз ва не не за ви си мост та на съ деб на та 
власт“27. 

Законът (член 7, б. „и“) забра ня ва на об щин ски те и окръж-
ни те съ вет ни ци и на на род ни те пред ста ви те ли да упраж ня ват ад-
во кат ска та про фе сия по вре ме на ман да та си. Решението се мо ти-
ви ра с не съв мести мост та на ад во кат ско то за ня тие „с из бор ния 
ман дат по ра ди ха рак те ра на ад во ка ту ра та“, как то и с опа се нията, 
че при осъ щест вя ва не то на за щи та та ад во ка тът „не мо же да не 
упраж ни из вест но влияние“ пред съ от вет ни те уч реж де ния и 
места. За на ру ши те ли те е пред ви де но най-теж ко то на ка за ние – 
„ли ше ние от ад во кат ско зва ние за ви на ги“. 

Делегатите на Пър во то об що го диш но събра ние на съ юза 
счи тат, че та зи „ре фор ма“... не е про дик ту ва на ни то от ин те ре си-
те на пра во съд но то де ло, ни то е оправ да на от гле ди ще на ин те ре-
си те и достойн ст ва та на пар ла мен та, окръж ни те и об щин ски те 
съ ве ти“28. 

Акцията на УС на СБА сре щу приема не то на за ко нопроек та 
за из ме не ние и до пъл не ние на за ко на за ад во ка ти те от 1888 го ди-
на е най-ма щаб на та ак ция след обра зу ва не то на съ юза, от ли ча ва-
ща се с раз но обра зието от похва ти и фор ми. Защитата на ин те ре-
си те на ад во ка ту ра та се съ че та ва със за щи та на пра ва та на граж-
да ни те и на не за ви си мост та на съ деб на та власт. Борбата на СБА 
из ли за из вън тяс но про фе сионал ни те рам ки на съсло вието и при-
до би ва ши рок об щест вен ха рак тер. Така съ юз но то ръ ко вод ст во 
успя ва да поста ви „въпро са за ад во кат ска та за щи та ка то об щест-
вен въпрос“ и да до ка же, че ад во ка ту ра та е „не достой но тре ти ра-
на и не заслу же но уни зе на“29. Това е важ на стъп ка към про мя на на 
фор ми ра но то чрез ак тив на та про па ган да на управля ва щи те не га-
тив но от но ше ние на хо ра та към ад во кат ска та про фе сия и на ад во-
ка ту ра та ка то фак тор в об щест во то. 

Втори ва жен аспект в дейност та на СБА през то зи пе риод е 
раз кри ва не то на теж ко то ма те риал но по ло же ние на ад во ка ти те и 

27 Протест на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти до Народното събрание. – Пак 
там, с. 10. 

28 Пак там, с. 9. 
29 Вазов, Б. Всички в съюза. – Пак там, № 8 от 15 май 1921 г., с. 1; Из кой 

път. – Пак там, 6–7. 
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пред ла га не то на конкрет ни, вклю чи тел но и за ко но да тел ни, мер ки 
за из ли за не на съсло вието от кри за та. 

С по мощ та на кло но ве те УС на СБА успя ва да съ бе ре обек-
тив на ин фор ма ция за ре ал ния състав на ад во кат ски те ко ле гии и 
за дейст ви тел но то ма те риал но състояние на ад во ка ти те – лич ни 
жи ли ща, кан то ри, стра нич ни до хо ди и др.30 Това поз во ля ва на съ-
юз но то ръ ко вод ст во да ин фор ми ра об щест во то за „не за вид но то и 
ока яно“ по ло же ние на ад во ка ти те и да раз ра бо ти ос нов ни те це ли 
и на со ки на дейността на СБА по то зи въпрос. 

Историческа заслу га на Пър во то об що го диш но събра ние е 
ре ше нието, пър во: да де ле ги ра упра ви тел ния съ вет да из ра бо ти 
проект за устройст во то на ад во ка ту ра та и вто ро: да де ле ги ра 
упра ви тел ния съ вет да се за ни мае с въпро са за ор га ни зи ра не на 
са мо по мощ та в ад во ка ту ра та31. Несъмнен под тик и при нос за 
изяс ня ва не на зна че нието на те зи два въпро са за бъ де ще то на 
съсло вието имат реч та на пред се да те ля на Софийския ад во кат ски 
съ вет Симеон Петков, ре фе ра ти те на проф. д-р Й. Фа денхехт 
(„Адвокатурата у нас“) и на Б. Йерусалимов („Адвока турата в 
чуж би на“) и ра зиск ва нията по тях. 

В изпъл не ние на взе то то ре ше ние на 5 юли 1921 г. УС на 
СБА сфор ми ра ко ми сия, която да из ра бо ти пред ва ри те лен проект 
за устройст во то на ад во ка ту ра та. В съста ва ѝ вли зат Георги 
Згурев, проф. Владимир Моллов, проф. д-р Йосиф Фаденхехт, д-р 
Борис Вазов, Велю Кючуков и Богдан Йерусалимов (докладчик). 
Към ко ми сията е привле чен и Светослав Велчев, пред се да тел на 
упра ви тел ния съ вет на Съюза на бъл гар ски те съ дии (СБС).32 След 
бли зо го ди на ра бо та през май 1922 г. за ко нопроек тът е одобрен 
от Упра ви тел ния съ вет и изпра тен на кло но ве те в стра на та, за да 
се под гот вят за об съж да не то му на пред стоящо то ре дов но събра-
ние на ор га ни за цията.33

Същия ден УС на СБА из би ра и вто ра ко ми сия, в която вли-
зат д-р Сава Иванчев, Янко Стоянчов и Петър Бояджиев, със за-
да ча да пред ло жи конкре тен мо дел за ор га ни зи ра не на са мо по-

30 ЦДА, ф. 833 К, оп. 2, а. е. 19, л. 8; а. е. 20, л. 16; а. е. 29, л. 5, 10. 
31 Адвокатски преглед, № 1 и 2 от 15 сеп тем ври 1921 г., с. 9. 
32 Пак там, с. 11. 
33 Пак там, № 28 от 15 юли 1922 г., 9–10. 
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мощ та в ад во ка ту ра та. В ра бо та та ѝ участ ват и спе циалисти в 
застра хо ва тел на та и спестов на та ма те рия.34

Поставянето на те зи два жиз не но важ ни пробле ма в днев ния 
ред на съ юза и пред приети те пър ви стъп ки за тях но то ре ша ва не 
сви де тел ст ват за ма ща би те и пер спек ти ва та, с която УС на СБА 
гле да на бъ де що то раз ви тие на ор га ни за цията и на ад во ка ту ра та 
ка то ця ло. 

Естествено, Пър во то об що го диш но събра ние от де ля по до-
ба ва що вни ма ние и на ор га ни за цион но то из граж да не на съ юза, на 
обра зу ва не то на кло но ве те по места и на чле ну ва не то в тях на 
кол ко то се мо же по ве че ад во ка ти, за да се пре вър не той в истин-
ски пред ста ви тел на ад во ка ту ра та в стра на та. Дългият и тру ден 
път до уч ре дя ва не то на ор га ни за цията, настъ па тел на та ан тиад во-
кат ска по ли ти ка на зе ме дел ско то пра ви тел ст во яс но по каз ват не-
об хо ди мост та съ юзът да из рас не ка то ма со ва и сил на про фе-
сионал на ор га ни за ция. Още от пър вия му ден ръ ко вод ст во то на 
СБА кон ста ти ра с тре во га и бол ка та зи из вест на на всич ки исти-
на. Напълно съз на тел но и це ле на со че но д-р Б. Вазов при зо ва ва: 
„Всички в съюза“. Откровеността му е без гра нич на. Членството 
не но си „пре ки обла ги“, а напро тив – пред ставля ва „са мо ед на те-
жест“, за явя ва той, но въпре ки то ва на ри ча вли за не то в ор га ни за-
цията „дълг за все ки съз на те лен ад во кат“, усло вие и един ст ве на та 
въз мож ност СБА да по ве де „ре ши тел на и сме ла бор ба“ за за щи та 
на ин те ре си те и пра ва та на ад во ка ту ра та и на граж да ни те.35

УС на СБА и ре дак цията на „Адвокатски преглед“ пред-
приемат ши рок на бор от ор га ни за цион ни и аги та цион ни дейст-
вия. На пър во място съ юз но то ръ ко вод ст во спеш но приема 
Окръжно № 1, в което са из ло же ни ин струк циите за про веж да не 
на уч ре ди тел ни събра ния на ад во ка ти те, при пи са ни към окръж-
ни те съ ди ли ща, и за из бор на мест ни ко ми те ти на кло но ве те. 
Окръжното вед но с уста ва е изпра те но до все ки ад во кат в стра на-
та. В по со че ния срок са съз да де ни са мо 9 кло на: в Плевен (с 30 
членове), в Лом (13), в Хасково (11), в Свищов (9), в Разград (11), 

34 Пак там, № 1 и 2 от 15 сеп тем ври 1921 г., с. 11. 
35 Вазов, Б. Всички в съюза. – Адвокатски преглед, № 8 от 15 май 1921 г., 

с. 1; Из кой път. – Пак там, 6–7. 
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в Сливен, в Русе, в Пловдив и в Търново.36 В мно го гра до ве уси-
лията и опи ти те с участието на ад во кат ски те съ ве ти за обра зу ва не 
на кло но ве про па дат по ра ди не въз мож ност да се сви ка събра ние 
и да се из бе ре ко ми тет. Във Враца Величко Кутинчев за поч ва да 
за пис ва чле но ве, без да е про ве де но събра ние. В не мал ко слу чаи 
без дейст вието на уч ре де ни те ко ми те ти во ди до фак ти ческо разпа-
да не на кло но ве те.37 Основната при чи на е инер т ност та, лип са та 
на опит, „сла ба та заин те ре со ва ност, мъч но под виж ност та на бъл-
га ри на и не охо та та му към сво бод но то и непри ну де но ор га ни зи-
ра не“38. 

Това ра зо ча ро ва, но не раз ко ле ба ва чле но ве те на Упра ви тел-
ния съ вет. Той про дъл жа ва да ра бо ти със съ ща та упо ри тост и 
после до ва тел ност, ка то изпол з ва нестан дар т ни похва ти и фор-
ми – спе циал на по ка на към де ле га ти те на уч ре ди тел но то събра-
ние и ад во ка ти те, които са по лу чи ли Окръжно № 1 и не са сви ка-
ли събра ния, изпол з ва не на лич ни поз нан ст ва и кон так ти, при бяг-
ва не до съ дейст вието и по мощ та на пред се да те ли те на ад во кат-
ски те съ ве ти.39

Не по-мал ко гри жи и пробле ми на съ юз но то ръ ко вод ст во 
съз да ва и ор га ни зи ра не то и про веж да не то на Пър во то об що го-
диш но събра ние. Управителният съ вет си да ва яс на смет ка, че ед-
но сла бо по се те но събра ние ще има си лен не га ти вен от з вук не 
са мо сред съсло вието, но и сред об щест во то, което не ми ну емо ще 
за сег не прести жа и ав то ри те та на мла дия съ юз. УС на СБА пре-
одо ля ва та зи опас ност, ка то включ ва в днев ния ред важ ни и въл-
ну ва щи ад во ка ту ра та въпро си – идеята на д-р Б. Вазов за из ра бот-
ва не то на проект за устройст во на бъл гар ска та ад во ка ту ра, ре фе-
ра ти те на проф. д-р Й. Фаденхехт и на Б. Йерусалимов.40

В на ве че рието на събра нието СБА наброява 378 чле но ве – 
мал ко по-мал ко от 1/3 от упраж ня ва щи те ад во кат ска та про фе сия 

36 Пак там № 1 и 2 от 15 сеп тем ври 1921 г., с. 7. 
37 ЦДА, ф. 833 К, оп. 2, а. е. 48, л. 2, 6, 10–18, 22, 26, 32; а. е. 47, л. 1, 7; а. е. 

28, л. 6, 11. 
38 Адвокатски преглед, № 1 от 1 февру ари 1921 г., с. 8; № 1 и 2 от 15 сеп тем-

ври 1921 г., с. 7, № 3 от 1 март 1921 г., с. 8. 
39 Пак там, № 1 от 1 февру ари 1921 г., с. 8. 
40 Вазов, Б. Задачите на пър во то об що събрание. – Пак там, № 10–11 от 15 

юни – 1 юли 1921 г., 1–2. 



24 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 8/2021

в стра на та, което е ед но оп ти мистич но и об на деж да ва що на ча ло. 
Организираните ад во ка ти в София са 107, в Пловдив – 47, в 
Търново – 29, в Плевен – 36, във Варна – 18, в Татар-Пазарджик – 
17, в Кюстендил – 17, в Лом – 16, в Ловеч – 13, в Разград – 12, в 
Хасково – 11, в Габрово – 8, в Бяла – 7, в Орхание – 4, в Сухиндол – 
два ма, в Котел, Никопол, Луковит, Сливница, Пашакьой (с. Вла-
ди славово – Варненско), Бургас и Шумен – по един. Създадени са 
кло но ве още в Свищов и в Севлиево.41

Възниква и пробле мът с фи нан со ва та из д ръж ка на съ юза. За 
7 ме се ца при хо ди те са в раз мер на 48 368 лв., в то ва число от 
встъ пи те лен и член ски внос – 22 808 лв., от ве че ринки (в София, 
Плевен, Свищов, Луковит и Татар-Пазарджик) – 16 587 лв., от 
або на мент и ръч на про даж ба на „Адвокатски преглед“ – 8973 лв. 
Направени са раз хо ди за 19 894 лв., вклю чи тел но за пе чат и ек-
спе ди ция на „Адвокатски преглед“ – 16 202 лв., за запла та и дру-
ги об щи раз хо ди – 3692 лв. Приходите от або на мент за съ юз ния 
ор ган са бли зо два пъ ти по-мал ко от раз хо ди те.42

Особена ро ля в про це са на ор га ни за цион но то офор мя не на 
съ юза изигра ва съ юз ният ор ган „Адвокатски преглед“. Въпреки 
на ло же на та му спе циал на и с ни що не оправ да на цен зу ра той се 
превръ ща в истин ски ин фор ма ционен и аги та ционен цен тър за 
дейност та на съ юза. 

Първото об що го диш но събра ние от чи та ре ал но труд ности те 
и пробле ми те от ор га ни за ционен и фи нан сов ха рак тер и вна ся не-
об хо ди ми те про ме ни в уста ва. Поради го ле мия обем на ра бо та 
съста вът на Упра ви тел ния съ вет е уве ли чен от 7 на 11 чле но ве 
(чл. 5), ка то се за паз ва пра во то му да се са мо кон сти ту ира. 
Разрешава се в се да ли ща та на ми ро ви те съ ди ли ща вместо до пис-
ни ци да се из би рат съ що ад во кат ски ко ми те ти в състав: пред се да-
тел, секре тар и ка сиер (чл. 9). С цел да се облек чи и по добри 
дейност та на ко ми те ти те събра нието взе ма ре ше ние 1/10 част от 
събра ни те при хо ди да оста ва за тях.43

41 Пак там, № 1 и 2 от 15 сеп тем ври 1921 г., с. 7. 
42 Пак там, с. 8. 
43 Адвокатски преглед, № 1 и 2 от 15 сеп тем ври 1921 г., с. 9. 
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Времето от уч ре ди тел но то събра ние до Пър во то об що го-
диш но събра ние е вре ме, през което се поста вят ос но ви те на 
сътруд ни чест во то и еди но дейст вието меж ду СБА и СБС. 

УС на СБА се обя вя ва ре ши тел но сре щу на ме ре нието на 
управля ва щи те да раз ту рят съ дийска та ор га ни за ция, под пред лог 
че функ циони ра, без да има офи циал но ут вър ден устав от ми-
нистъ ра на пра во съ дието. Съюзното ръ ко вод ст во от кри то за явя-
ва, че съ обра же нията за по доб но ре ше ние „са от дру го естест во“, 
и пре дупреж да ва за вре ди те и опас ности те, които крие то ва 
„риско ва но „пред приятие“ за пра во съд но то де ло в стра на та.44

Организираната ад во ка ту ра за явя ва своята без ре зер в на под-
кре па на бор ба та на съ дийст во то за не за ви си мост на съ деб на та 
власт и из ди га глас в за щи та на нес ме ня емост та на съ диите. 
Безкомпромисна е по зи цията на УС на СБА по т.нар. но ва систе-
ма на об новле ние на съ деб но то ве дом ст во – изпол з ва не на бю-
джет ни те съкра ще ния за увол не ние на не удоб ни съ дии и про ку-
ро ри и наз на ча ва не на тях но място на под хо дя щи хо ра в на ру ше-
ние на за ко ноуста но ве ния ред. Съюзното ръ ко вод ст во с ос но ва-
ние кон ста ти ра, че по то зи на чин мо же „да се раз чисти“ це лият 
съ дийски пер со нал.45 „Адвокатски преглед“ раз кри ва съ дър жа-
нието и це ли те на т.нар. сле до ва тел ски указ и конкрет но на увол-
не нието на чле но ве те на УС на СБС и ре дак то ри на в. „Съдийски 
вест ник“ Павел Стефанов, Ангел Цанев и Петър Георгиев, на 
про ку ро ра при Софийския окръ жен съд Ст. Михайлов, на уни що-
жа ва не то на съ деб ния ин спек то рат и после ди ци те от то ва за дис-
ципли нар ния над зор.46

44 В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 15 от 5 април 1921 г., 
с. 7; Кючуков, В. Съюзът на бъл гар ски те съдии. – Адвокатски преглед, № 5 от 
1 април 1921 г., с. 7. Балабанов, Н. Съюзът на бъл гар ски те съдии. – Адвокатски 
преглед, № 6 и 7 от 15 април и 1 май 1921 г., 2–3. 

45 Кючуков, В. Бюджета на Министерството на правосъдието. – Адвокатски 
преглед, № 1 от 1 февру ари 1921 г., 1–3; Кючуков, В. Бюджета на Мини стер-
ството на правосъдието. – Пак там, № 4 от 15 март 1921 г., с. 5; Кючуков, В. 
Посегателство на съ дийска та несменяемост. – Пак там, с. 6; Кючуков, В. 
Пазете съ дийска та несменяемост. – Пак там, № 6 и 7 от 15 април и 1 май 1921 г., 
13–14; Кючуков, В. Посегателство вър ху съ дийска та несменяемост. – Пак там, 
№ 8 от 15 май 1921 г., 7–8. 

46 Промените в съ деб но то ведомство. – Адвокатски преглед, № 4 от 15 март 
1921 г., 8–9; Съдебният инспекторат. – Пак там, с. 7; „Act de gouvernement“. – 
Пак там, с. 9. 
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Председателят на УС на СБА проф. Владимир Моллов и д-р 
Борис Вазов (Софийски ад во кат ски съвет) при ветст ват де ле га ти-
те на Второто об що го диш но събра ние на СБС (6–7 май 1921 г.). 
Те от да ват дъл жи мо то на съ юза на съ диите „за за паз ва не не за ви-
си мост та на бъл гар ско то пра во съ дие“. По ду ми те на д-р Б. Вазов 
СБС „чрез ед нич кия да же факт на своето съ щест ву ва не се ока за 
по ле зен на бъл гар ско то об щест во“. Вл. Моллов уве ря ва де ле га ти-
те в съпри част ност та на СБА към де ла та на съ дийския съ юз и 
декла ри ра го тов ност та на ад во ка ту ра та „за ед но об що сътруд ни-
чест во“, ос но ва но на „об щи те це ли, които имат два та съ юза“. Той 
из ра зя ва убе де ност та си, че по доб но сътруд ни чест во е „не са мо 
въз мож но, но и на ло жи тел но“, и под чер та ва ре ши мост та на СБА 
да ра бо ти за пъл но то му осъ щест вя ва не.47

СБС съ що за явя ва своята под кре па на бор ба та на ад во ка ту-
ра та. В приета та от Второто об що го диш но събра ние ре зо лю ция 
се настоява пред ста ви тел ст во то и за щи та та пред всич ки съ ди ли-
ща не са мо „да не се огра ни ча ват, а на опа ки, да се раз ши рят, ка то 
се взе мат и мер ки за по добре ние ин сти ту та на ад во ка ту ра та“48. 

Първото об що го диш но събра ние на СБА „про тести ра най-
енер гич но про тив... из вър ше но то по се га тел ст во вър ху съ деб на та 
власт“ и прин ци па на нес ме ня емост на съ диите, без да бъ де из ме-
нен Законът за устройст во то на съ ди ли ща та. Обявява се за укреп-
ва не и из ди га не на не за ви си мост та на ма гистра ту ра та ка то усло-
вие за раз да ва не на „истин ско пра во съ дие“. Като след ва це ли те, 
за пи са ни в ре зо лю цията и плат фор ма та, приети от уч ре ди тел но то 
събра ние, об що то събра ние поста вя в цен тъ ра на дейност та на ор-
га ни зи ра на та ад во ка ту ра под кре па та на бор ба та на СБС „за за паз-
ва не и из ди га не на прести жа на съ деб на та власт“49. 

Показателно в то ва от но ше ние е и при ветст вието до де ле га-
ти те на пред се да те ля на УС на СБС Светослав Велчев (гла вен 
про ку рор при ВКС). Той опре де ля СБА ка то „срод на по це ли ор-
га ни за ция“, из ра зя ва „чув ст ва та на сим па тии“ на съ дийст во то 

47 В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 18 и 19 от 20 май 1921 г., 
1–2, 5–6; Адвокатски преглед, № 9 от 1 юни 1921 г., 4–5. 

48 В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 18 и 19 от 20 май 1921 г., 
с. 6, 10. 

49 Адвокатски преглед, № 1 и 2 от 15 сеп тем ври 1921 г., 9–10. 
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към де ло то на ор га ни зи ра на та ад во ка ту ра и по же ла ва „успех и 
пол зот вор на ра бо та, за пости га не це ли те на два та съ юза – пов ди-
га не то и усъ вър шен ст ва не то на пра во съ дието“50. 

Наред с офи циал но декла ри ра но то же ла ние и ре ши мост за 
взаим на под кре па и сътруд ни чест во по места се пра вят и пър ви те 
стъп ки към ор га ни зи ра не на съв мест ни ме роприятия от два та съ-
юза. Такива са про ве де ни те ве че ринки в София (26 яну ари 
1921 г.) и в ня кои по-го ле ми гра до ве в про вин цията – Търново (26 
март), Пловдив (6 април).51 Те се ут вър ж да ват ка то ед на добра 
тра ди ция, която ос вен всич ко дру го се превръ ща и във ва жен из-
точ ник на до пъл ни тел ни фи нан си за две те ор га ни за ции. 

Първото об що го диш но събра ние на СБА офор мя мо де ла и 
днев ния ред, по кой то про ти чат след ва щи те събра ния. То е от-
кри то от М. Марков. Речта му е сил но емо ционал на. Като поста вя 
ак цент вър ху теж ки те по ли ти чески и за ко но да тел ни усло вия, в 
които е при ну ден да ра бо ти съ юзът, той при зо ва ва де ле га ти те да 
проявят „про фе сионал на со ли дар ност и дълг“, за да изпъл нят 
глав на та за да ча на ор га ни за цията – въз раж да не то на ад во кат ска та 
про фе сия. 

След не го во то при ветст вие е из бра но бю ро то на събра нието 
в състав: пред се да тел – Георги Згурев (София), под пред се да те ли: 
Александър Милковски (Плевен) и Пенев (Татар-Пазарджик), 
секре та ри: В. Славов (Сливен), А. Брусев (Варна), Ас. Касабов 
(Кюстендил), Александър Сталийски (София) и Богданов 
(Плевен). 

Освен от Св. Велчев де ле га ти те са поз д ра ве ни от Симеон 
Петков от име то на Софийския ад во кат ски съ вет и от не го вия 
пред се да тел д-р Борис Вазов. 

С те легра ма до събра нието се обръ ща Андрей Башев – пред-
се да тел на бю ро то на уч ре ди тел но то събра ние, ад во кат от Плевен 
с 34-го ди шен стаж. Той по же ла ва на съ бо ра успех „в из ди га не на 
на ша та ад во ка ту ра в нейна та ця лост на ви со та, за да бъ де дейст ви-
те лен и все пре дан кре пи тел и по мощ ник за пра вил но пра во раз да-
ва ние, да бъ де и мощ на, бой ка и еди но душ на си ла про тив ру ши-
те ли те на прав ни те устои и ред в стра на та“. 

50 Пак там, 3–4. 
51 Пак там, с. 8; пак там, № 6 и 7 от 15 април и 1 май 1921 г., с. 15. 
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Телеграми до събра нието изпра щат 50 съ дии и ад во ка ти при 
Кюстендилския окръ жен съд, ад во кат ски те съ ве ти в Сливен и 
Търново, съ юз ни те кло но ве в Севлиево и Разград. Пожеланията 
са за „заз д ра вя ва не на пра во съд но то де ло“, за „закреп ва не на съ-
юза“ ка то един ст ве на га ран ция за за щи та на про фе сионал ни те 
ин те ре си на ад во ка ту ра та. 

Събранието поста вя на ча ло то и на още ед на тра ди ция – из-
на ся не то на ре фе ра ти по важ ни и ак ту ал ни пробле ми, след об-
съж да не то на които се приемат конкрет ни ре ше ния. Рефератите 
се публи ку ват в „Адвокатски преглед“ заед но с ма те риали те, про-
то ко ли те и ре ше нията на събра нията, което да ва въз мож ност на 
съ юз ни те чле но ве да се за поз на ят в де тай ли с дейност та на ръ ко-
вод ст во то и на ор га ни за цията. 

Делегатите на Първото об що го диш но събра ние из би рат нов 
Упра ви те лен съ вет, кой то на 5 юли се кон сти ту ира, как то след ва: 
пред се да тел – Георги Згурев, под пред се да те ли – проф. д-р Йосиф 
Фаденхехт и Велю Кючуков, секре тар – Александър Сталийски, 
ка сиер – Янко Стоянчов, ре дак ционен ко ми тет – д-р Борис Вазов, 
В. Кючуков и Петър Бояджиев, и съ вет ни ци – д-р Сава Иванчев, 
Милан Марков, Димитър Бочаров и Богдан Йерусалимов.52

Първото об що го диш но събра ние на Съюза на бъл гар ски те 
ад во ка ти вли за в исто рията с пред приети те мер ки за ор га ни за-
цион но то раз ви тие и укреп ва не на съ юза, с взе ти те ре ше ния за 
за щи та на ад во кат ска та про фе сия, за но ва за ко но да тел на уред ба 
на ад во ка ту ра та (Законът за ад во ка ти те е приет през 1925 г., а 
фонд „Взаимопомощ“ – през 1931 г.), за сътруд ни чест во и еди но-
дейст вие със СБС в бор ба та за не за ви си мост на съ деб на та 
власт. Те опре де лят по со ка та и це ли те на Съюза на бъл гар ски те 
ад во ка ти през след ва щи те го ди ни. 

52 Адвокатски преглед, № 1 и 2 от 15 сеп тем ври 1921 г., 3–6, 9–11. 


