
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
Г-ЖА РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА

УВАЖАЕМА Г-ЖО НЕГЕНЦОВА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Винаги с огромно задоволство съм приемала поканите ви, защото за 
мен е привилегия и чест да бъда част от живота на колегията. За съжаление, 
днес не мога да бъда сред вас. Вълнуващо е да поздравя тази авторитетна 
аудитория в навечерието на деня, в който преди 130 години V-то обикновено 
Народно събрание на Княжество България поставя един от стълбовете при 
изграждането на правораздавателната система, приемайки първия 
специален Закон за адвокатите.

Авторът на този основополагащ за развитието на българската 
адвокатура ак т  д-р К о н стан ти н  Стоилов казва, че тя се докосва ежедневно 
до най- жизнените интереси на обществото. Днес адвокатурата е орган с 
професионална позиция по много законопроекти, работещ активно за 
повишаване нивото на правна култура и гарантиращ защитата на правата , 
свободите и законните интереси на гражданите и юридическите лица в 
България. Тя има и ключова роля в изпълнение на съдебната реформа. Тук 
е мястото да отбележа, че за прилагането на европейските стандарти в 
правото, активно участие имат и българските адвокати. Безспорна истина е, 
че те са едни от най-ценните партньори и съюзници на държавата и 
институциите при осъществяване на реформите в правораздаването, 
основен двигател при утвърждаване на демократичната стабилност на 
държавата.
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Скъпи колеги адвокати,

Във всяко демократично общество адвокатът има все по-важна роля 
като един от основните гаранти за спазване на човешките права и свободи. 
През годините вие винаги сте доказвали своя висок професионализъм. 
Именно адвокатите са тези, които гарантират в максимална степен 
спазването не само на буквата, но и на духа на законите. Да си адвокат е не 
просто престиж, а и отговорност и усилие за гарантиране и опазване на 
законността и правата на гражданите. Затова използвам повода в 
навечерието на нашия професионален празник, да засвидетелствам своя 
респект и искреното си уважение към всички вас за всеотдайната ви работа, 
която изпълнявате с достойнство и компетентност, за стремежа ви да бъдете 
на нивото на европейските ценности, да утвърждавате върховенството на 
закона и идеята за справедливост.

Позволете ми да отправя към всеки един от вас най-сърдечните си 
благопожелания за здраве, успешна и ползотворна работа, много 
постоянство, кураж и сили, за да отстоявате честта на професията!

Честит празник!

РАВОСЪДИЕТО
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