
Според анкетираните 740 юристи
Традиционните за края на всяка година класации обик-

новено предизвикват разнопосочни оценки. По неписано 
правило, винаги има сърдити сред заелите по-задни пози-
ции и обвинения в субективизъм.  Първата анкета на сп. 
„Правен свят“ за най-добри юристи на 2007-ма, обаче се 
превърна в приятно изключение. На изискания коктейл в 
Археологическия музей в столицата на 4 декември ста-
на ясно, че доволни бяха както „класираните“ на първите 
места, така и всички други гости. Причината за това 
може би се крие във факта, че правната гилдия сама из-
лъчи своите отличници. По поръчка на списанието соци-
ологическата агенция „Прогрес консулт“ проведе изслед-
ване сред 740 съдии, прокурори и адвокати от цялата 
страна. Всеки един от тях трябваше да посочи своя 
фаворит в пет различни категории. Освен за адвокат 
номер едно, анкетираните гласуваха също така за най-
добър обвинител (от Върховна административна и от 
Върховна касационна прокуратура) и за съдии от двете 
ни върховни съдилища. 

Председателят на Върховния административен съд 
Константин Пенчев отвя конкуренцията за приза „най-
добър съдия“, като се нареди първи с 11,7 на сто доверие. 
Негови подгласници станаха Стефка Стоева (6,9 %) и 
Ангел Калинов 6,7 %). Пенчев се ползва с уважението и на 
трите юридически гилдии, но най-често за него са гласу-
вали в прокуратурата – 27,3 % от анкетираните, докато 
20,7 % от съдиите посочват Пенчев като най-достоен 
за отличието.

Отново магистрат, заемащ ръководен пост – зам.-
председателят на ВКС Румен Ненков, бе награден като 
номер едно за тази година.  Кандидатът за наш пред-
ставител в Съда по правата на човека в Страсбург ре-
гистрира резултат от 16,2 % и има внушителна разлика 
пред вече бившия си шеф Иван Григоров с 6,9 на сто. Зад 
тях се нарежда Борислав Белазелков с 4,1 на сто. Инте-
ресно е, че за Румен Ненков са гласували повече от поло-
вината (55 %) от анкетираните прокурори, докато Григо-
ров е предпочетен от едва 4,7 % от обвинителите.

наГраДИТе на „правен СвЯТ“ 
Далеч по-ожесточена бе битката за върха при прокурори-

те. Във Върховна касационна прокуратура победител ста-
на Пламен Пачев с 6,5 % доверие. Негов подгласник само с 
три пункта по-малко (6,2 %) е обвинителят Камен Михов. 
Интересното е, че както за  Пачев, така и за Михов са 
гласували 16,4 % от съдиите. Еднакво е отношението към 
двамата и сред прокурорите, където се радват на довери-
ето на 12,9 % от запитаните. Крехката разлика в полза на 
Пачев идва от номинациите на адвокатите. Зам.-главният 
прокурор Христо Манчев зае почетното трето място с 5,9 
на сто от гласовете. Малките разлики са обясними и с фа-
кта, че 15,7 от запитаните 740 юристи са посочили имена 
на прокурори, които събират под 1 на сто подкрепа.

При административните обвинители наградата оти-
де в ръцете на Огнян Топуров (11,1 %), следван от избра-
ния неотдавна за член на ВСС Цони Цонев и от Николай 
Николов –  и двамата с по 9,7 % рейтинг. Много близо до 
призьорите се нарежда Иван Лулчев (9,2 %). Топуров съ-
бира най-много гласове сред адвокатите, докато за пре-
тендента му Николов не е гласувал нито един прокурор. 

Доста безапелационна бе победата на популярния адво-
кат Даниела Доковска, която бе класирана на първо място 
с гласовете на 13,6 на сто от участниците в допитване-
то. Неин достоен подгласник стана също добре познат 
правозащитник – Хари Харалампиев, спечелил доверието 
на 9,9 на сто от анкетираните. Почетната тройка сред 
адвокатите се допълва от Марин Марковски с 7,1 %. Пра-
ви впечатление, че победителят Даниела Доковска е под-
крепена както от своите „конкуренти“ в адвокатурата, 
така и от съдиите и прокурорите – вписана е под номер 
едно в анкетните листи от 27,1 % от колегите си, 24,4 
от обвинителите и 23,6 от магистратите.

Сред по-любопитните имена, попаднали в топ 10 за 
най-добър адвокат са Ина Лулчева, Йорданка Вандова, Ге-
орги Гатев, Илиан Василев, Владимир Шейтанов, Пламен 
Ялнъзов, Тодор Батков, както и народния представител 
Татяна Дончева.

Според журналистическата гилдия
Мнението на журналистите не се различава много от 

това на юристите.
Те също са посочили зам.-председателя на ВКС Румен 

Ненков за победител. Но и като хора, които си изкарват 
хляба със словото, са добавили и „мотиви“: „Румен Ненков 
и съставът му спазиха закона и оправдаха окончателно 
„убийците“ на Андрей Луканов.“

На първо място сред обвинителите е главният проку-
рор Борис Велчев. По две причини: „Отвори прокуратура-
та за обществото.“ и за думите му: „Прокуратурата има 
дефицит на много неща, но най-трудно се примирявам с 
дефицита на мъжество...“

Адвокат номер 1 според журналистите заслужават да 
бъдат двама души – Даниела Доковска и Илиан Василев. С 
един мотив: „Преданост на закона и на професията.“  
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