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ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ ×ÅÑÒÂÀ 20 ÃÎÄÈÍÈ 

ÎÒ ÑÚÇÄÀÂÀÍÅÒÎ ÑÈ

Áëàãîâåñòà Áàëêàíäæèåâà*

Библиотеката при Висшия ад во кат ски съ вет е в систе ма та на 
юри ди чески те библиоте ки в стра на та. Създадена през 2001 г. по 
ини циати ва на ад во кат Даниела Доковска и с ре ше ние на Висшия 
ад во кат ски съ вет под пред се да тел ст во то на ад во кат Александър 
Караминков с гла вен секре тар Николай Свинаров, днес тя от бе-
ляз ва своята 20-го диш ни на.

Библиотеката за поч ва из граж да не то на своя фонд с ня кол ко 
сто ти ци кни ги, да ре ни от ад во ка ти. Фондът на библиоте ка та е ор-
га ни зи ран систе ма тич но по Универсалната де се тич на кла си фи ка-
ция (УДК), ка то об хва ща раз лич ни ви до ве до ку мен тал ни из точ-
ни ци – кни ги, пе риодич ни из да ния, науч ноиз сле до ва тел ски раз-
ра бот ки и др. Комплектуват се кни ги и пе риодич ни из да ния във 
всич ки отрасли на пра во то, ка то за пъл но та та на фон до ве те осо-
бе но вни ма ние се от де ля на ретроспек тив но то на ба вя не на кни ги. 
Понастоящем Библиотеката разпо ла га с 10 092 то ма бъл гар ски и 
чуж доезич ни кни ги. Най-ста ра та кни га, с която Библиотеката се 
гор дее, е „Корпус по ка но ни ческо пра во“ от 1612 г., из ра бо те на 
по за по вед на Григорий ХIII и из да де на в Лаунгдум, Галия – 
CORPVS IVRIS CANONICI EMENDATVM ET NOTIS ILLV 
STRATVM & GREGORII XIII PONT. MAX. А във филиала на 
Библиотеката се съх ра ня ват ори ги нал ни те броеве на спи са ние 
„Адвокатски преглед“ от 1921 до 1948 го ди на. Съюзът на бъл гар-

* Главен библиоте кар в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия ад во кат ски 
съ вет.
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ски те ад во ка ти за поч ва из да ва не то на „Адвокатски преглед“ с на-
деж дата, че „тоя вест ник ще ста не не об хо дим ор ган за напре дъ ка 
на ад во кат ска та про фе сия в България и един бу ден за щит ник на 
нейни те спра вед ли ви ин те ре си“ (Адвокатски преглед, I, 1921, 
№ 1, с. 1). Тази не об хо ди мост се пот вър ж да ва с въз ста но вя ва не то 
на спи са нието през 1999 г. след дъл го го диш но то пре къс ва не с 
послед ния № 10, год. XXVIII, през 1948 го ди на.

От 2008 г. с решение № 199/2008 г. на Висшия ад во кат ски 
съ вет Библиотеката но си име то на Петко Добчев – бъл гар ски 
исто рик, библиограф и из сле до ва тел на бъл гар ско то пра во и бъл-
гар ски те прав ни ин сти ту ции.

Във фон да на библиоте ка та е обо со бе но да ре нието на г-жа 
Лилия Николова Златанова в па мет на по койния ѝ съпруг Георги 
Иванов Златанов. Госпожа Ани Стоичкова съ що има заслу га за 
обо га тя ва не то на библиотеч ния фонд. Бяхме ра дост ни да приемем 
да ре нието на г-жа Мария Наследникова в па мет на дя до ѝ 
Тихомир Наследников и ба ща ѝ Любен Наследников. Благодарни 
сме и на г-жа Юлия Студенчева-Такова за да ре ни те 280 кни ги в 
па мет на ба ща ѝ – ад во кат Христо Георгиев Студенчев. Госпожа 
Ирина Бораджиева пре доста ви ця ла та библиоте ка на по койния 
про ку рор Цеко Йорданов в не го ва па мет.

Сред да ри те ли те на библиоте ка та са ад во ка ти те Валентин 
Бенатов, Валя Гигова, Васил Т. Василев, Даниела Доковска, проф. 
д-р Добри Димитров, Ели Христова, Емилия Недева, доц. д-р 
Ивайло Стайков, но та ри ус Красимир Спасов, проф. д-р Кругер 
Милованов, проф. д-р Момяна Гунева, доц. д-р Маргарит Ганев, 
ад во ка ти те Ралица Негенцова, Светлана Байчева, Снежана Хри-
стова, Стефан Тихолов, доц. д-р Таня Йосифова, Траян Марков-
ски, гл. ас. д-р Цветанка Лозанова, Българската асо циация по кри-
ми но ло гия, Българският ин сти тут за прав ни ини циати ви, Върхов-
ният ад ми нистра ти вен съд, Гражданско сдру же ние „Епископ 
Щросмайер“, Държавната ко ми сия по си гур ност та на ин фор ма-
цията, Европейската съ деб на мре жа по граж дан ски и тър гов ски 
де ла, Издателство „Сиби“, Инспекторатът към Висшия съ де бен 
съ вет, Институт „Отворено об щест во“ – Правна програ ма, Кон-
ституционният съд на Република България, Националният ин сти-
тут на пра во съ дието, Програмата за раз ви тие на съ деб на та систе-
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ма, Университетското из да тел ст во „Св. Климент Охридски“, 
Центърът за из след ва не на де мокра цията – Правна програ ма.

През 2002 г. за нуж ди те на библиоте ка та бе пре доста ве но 
хра ни ли ще, което се на ми ра на чет вър тия етаж в сгра да та на 
Висшия ад во кат ски съ вет и об служ ва ежед нев на та дейност на 
библиоте ка та. Две го ди ни по-къс но по-го ля мата част от хра ни ли-
ще то е ве че ус воено и се пред приеха стъп ки за на ми ра не на до-
пъл ни тел но по ме ще ние, под хо дя що за хра ни ли ще, в което да се 
из не се ед на част от фон да на библиоте ка та – не опе ра тив ният 
фонд, а дру га та част от фон да да оста не в се гаш но то по ме ще ние.

За по-добра та ор га ни за ция на ра бо та та и по ра ди не об хо ди-
мост та от обо со бя ва не на всич ки пе риодич ни из да ния през ля то-
то на 2012 г. бе от крит Филиал към Библиотека „Петко Добчев“ 
при Висшия ад во кат ски съ вет със се да ли ще ул. „Калоян“ 8, ет. 4. 
Във фонда на филиала са на ба ве ни око ло 2500 то ма кни ги и пъл-
ни те го диш ни ни на 84 пе риодич ни загла вия (747 ин вен ти ра ни 
тома), сред които та ки ва ка то „Известия на Института за прав ни 
науки“, „Правна ми съл“, „Социалистическо пра во“, „Списание на 
Юридическото дру жест во“, „Съвременно пра во“, „Съдийски 
вест ник“, „Юридическа ми съл“, „Юридически ар хив“, „Юриди-
чески преглед“, „Юридическо спи са ние“ и др.

И Библиотеката, и филиалът ѝ разпо ла гат с ком пю т ри зи ра ни 
чи та тел ски места за пол з ва не на мо ду ли те на ин фор ма цион ни те 
соф ту ер ни про дук ти „Апис“ и „Сиела“, които през послед ни те 
го ди ни бя ха за ме не ни с „Лакорда“.

През 2019 г. бе за ку пен нов библиоте чен соф ту ер е-LIB/i-LIB 
Prima на „СофтЛиб“ ООД, кой то зна чи тел но облек чи ра бо та та по 
из граж да не то на елек трон ни те ка та ло зи на кни ги и на ана ли тич-
но опи са ни те ста тии от пе риодич ни из да ния. Електронните ка та-
ло зи ве че наброяват 7134 за пи са на кни ги и 10 024 за пи са на ана-
ли тич но опи са ни те ста тии от пе риодич ни из да ния. В уеб сай та на 
Висшия ад во кат ски съ вет в под ме ню то „Библиотека „Петко 
Добчев“ мо же да се ви дят всич ки на лич ни загла вия – https://www.
vas.bg/bg/a/biblioteka.

За зна чи мост та и бо гатст во то на спе циали зи ра на та ни 
Библиотека го во ри фак тът, че сред чи та те ли те ѝ са не са мо ад во-
ка ти от София и стра на та, но и про фе со ри, до цен ти, пре по да ва те-
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ли в СУ „Св. Климент Охридски“, лек то ри от Центъра за обу че-
ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“. По ли ния на меж ду библиотеч-
ния об мен Библиотеката пре доста вя кни ги на заин те ре со ва ни чи-
та те ли от Конституционния съд, Върховния ка са ционен съд, Вър-
хов ния ад ми нистра ти вен съд, омбудсмана, Националното бю ро 
за прав на по мощ, Националния ин сти тут на пра во съ дието и дру-
ги прав ни ин сти ту ции.

Това въз хо дя що раз ви тие на Библиотека „Петко Добчев“ не 
би би ло въз мож но без под кре па та на пред се да те ли те на Висшия 
ад во кат ски съ вет – ад во ка ти те Александър Караминков, Траян 
Марковски, Даниела Доковска, Ралица Негенцова и д-р Ивайло 
Дерменджиев, как то и на чле но ве те на Висшия ад во кат ски съ вет 
по вре ме на тех ни те ман да ти. Благодарение на тях но то осъз на ва-
не на важ ност та на библиоте ка та за под дър жа не то и по ви ша ва не-
то на про фе сионал на та ква ли фи ка ция на ад во ка ти те днес Библио-
тека „Петко Добчев“ се пре вър на в ед на от най-бо га ти те юри ди-
чески библиоте ки в стра на та и сто жер на исто рията на ад во ка ту-
ра та в България.


