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Албена Василева
Пенова
Кандидат за Председател на САК
• Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1982 г.
• Адвокат в САК от 1986 г. (от 01.12.1986 г. до 01.11.1989 г. –
член на Софийска окръжна Адвокатска колегия).
• Специализира в областта на търговско, вещно, семейно,
наследствено право, административно право и процес; извънсъдебно решаване на спорове.
• Медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите
през 2009 г.
• Обучител на медиатори от 2011 г.
• Член на СБЖ
• Езици: английски, руски
Вася Тодорова
Илиева
Кандидат за член на САС
• Завършва право в СУ „Св.
Климент Охридски” през 1977 г.
• Специализира в Правния институт към ЕК, 2013 г.; Институт по правно развитие в Рим,
1993–1994 г.; Парижката адвокатска колегия 1991 г. в Съд по
правата на човека в Страсбург.
• Адвокат в САК от 1979 г.
• От м. август 2008 г. до м. април 2012 г. – председател
на НБПП.
• Езици: руски, френски, немски и английски
•••
Проф. д-р Георги
Георгиев Димитров
Кандидат за член на САС
• Завършва право в СУ „Св.
Климент Охридски” през 1994 г.
и придобива докторска степен по
право в Католическия университет в Льовен, Белгия през 2008 г.
• Специализира „Икономика
на финансовия сектор” в Университета Делауеър БК и американско и международно право в Академията по американско и международно право в Далас, САЩ.
• Адвокат в САК от 1997 г.
• Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров,
Петров и Ко.” от 1997 г.
• Специализира в областта на търговското право,
правото на информационните и комуникационни
технологии, правото на интелектуална собственост,
недвижими имоти, вещно право и процесуално представителство
• Професор по ИТ право в УНИБИТ, БАН - НЛКВ,
СУ и ВТУ
• Член на Борда на международната адвокатска асоциация „Меритас”
• Езици: английски, испански, италиански, немски и
руски
•••

Димитър Маринов
Димитров
Кандидат за член на
САС и КС
• Завършва право в СУ „Св.
Климент Охридски” през 1994 г.
•  Допълнителни
специализации: Business Education
for International Economic
Development, Inc., Управление
на проекти, човешки ресурси,
бизнес планиране, 2007 г.; Private Equity & Venture
Captal, MB Academy, 2011 г.; International Private
Banking School, Euromoney Training EMEA, 2011 г.
• Адвокат в САК от 19.05.2008 г. досега; юли 2001 –
март 2003 г.; юни 1996 – септември 2000 г.
• Управляващ съдружник в адвокатско дружество
„Димитров и Ко.“ от 2008 г.
• Специализира в областта на банково право, застрахователно право, търговско право, интелектуална собственост, извънсъдебно решаване на спорове.
• Хоноруван преподавател по застрахователно право във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и
Методий“, 2001–2005 г.
• Езици: немски, английски, руски
•••
Добровест Димитров
Пенев
Кандидат за член на САС
• Завършва право в РУ „Ангел
Кънчев“ през 2002 г.
• Завършва Международната
магистърска програма „Право
на ЕС”, осъществяваща се съвместно от СУ „Св. Климент Охридски”, Университета на Нанси, Франция и Университета на
Страсбург.
• Магистър по международни отношения – Право
на Европейския съюз, 2011 г.
• Адвокат в САК от 2003 г.
• Медиатор, вписан в Единния регистър на медиато-

рите през 2010 г.
• Управляващ съдружник в Адвокатско дружество
„Пенев и Константинова”
• Специализира в областта на вещно, облигационно,
търговско право, право на ЕС, извънсъдебно решаване
на спорове.
• Езици: английски
•••
Диана Христова
Димитрова
Кандидат за член на САС
• Завършва право в СУ „Св.
Климент Охридски“ през 1994 г.
• Адвокат в САК от 1 декември 1999 г.
• Специализира в областта на
търговско, административно,
вещно, облигационно, трудово,
медицинско право и процесуално представителство.
• Специализация по Право на ЕС в СУ „Св.Климент
Охридски“
• Езици: английски, руски
•••
Звезделин Емилов
Лазаров
Кандидат за член на САС
• Завършва право в Юридическия факултет на УНСС през
1999 г.
• Адвокат в САК от 2001 г.
• Специализира в областта на
наказателното право и наказателен процес.
• Вписан в Националния регистър за правна помощ
• Езици: руски, английски
•••
Златина Христова
Георгиева
Кандидат за член на САС
• Завършва право в СУ „Св.
Климент Охридски” през 1975 г.
• Адвокат от 1977 г.
• Специализира в областта на
вещно, наследствено, облигационно, търговско право.
• В периода 2002–2007 г. е
член на Съвета на САК.
• В периода 2007–2012 е член на Дисциплинарния
съд на на САК.
• В периода 2001–2005 е сътрудник към ХХХІХ Народно събрание.
• Член на Национално бюро за правна помощ от
2009 г.
• Езици: английски, руски
•••

Иглика Димитрова
Иванова
Кандидат за член на САС
• Завършва право в СУ „Климент Охридски“ през 1980 г.
• Адвокат от САК от 1993 г.
• Специализира в областта на
гражданското право.
• Народен представител в 40тото Народно събрание (20052009), член на Комисията по
правните въпроси и Комисията по жалбите и петициите на гражданите.
• Наблюдател в Европейския парламент (20052006), член на Правната комисия
• Член на Парламентарната асамблея на Съвета на
Европа (2007-2009), член на Правната комисия
• Езици: английски, руски
•••
Розалина Илиева
Иванова
Кандидат за член на САС
• Завършва право в СУ „Св.
Климент Охридски” през 1975 г.
• Адвокат от 1977 г.
• Специализации в Съвет на
Европа – Страсбург, 1990 г.,
IDLI (Институт за правно развитие), Рим, 1993 г.
•Езици:френски,руски,английски
•••
Росен Йорданов
Воденичарски
Кандидат за член на САС
• Завършва право в СУ „Св.
Климент Охридски” през 1990 г.
• Адвокат от 1990 г.
• Специализира в областта на
гражданско и търговско право.
• Езици: руски, английски
•••
Христо Иванов
Градинарски
Кандидат за член на САС
• Завършва право в СУ „Св.
Климент Охридски” през 1994 г.
• Адвокат от 1996 г.
• Управляващ съдружник в адвокатско дружество „Градинарски, Ангелов и Янева“
• Специализира в областта на
търговско и корпоративно право, облигационно право, сливания и придобивания,
административно право, трудово право, вътрешен и
международен арбитраж.
• Езици: английски, руски, френски
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а бъдем едно цяло, да изразяваме открито мнението
си на адвокати със самочувствието, че принадлежим към
професионална общност, знаеща какво иска, на какво
има право и какво може да постигне.
САК е нашата колегия! Всеки от нас представлява не
само себе си при изпълнение на професионалните си задължения.
Ние сме убедени, че дейността на Съвета на САК следва да е насочена към:
• Професионално обосновано и заявено желание за участие на
софийската адвокатура в дискусиите и действията за осъществяване на
съдебна реформа;
• Създаване на готовност на адвокатите от САК за въвеждане на
електронно правосъдие, чрез познаване на правния режим и умения
за работа с електронни документи, електронни подписи и електронни
дела. Познаване на електронните доказателства и доказателствените
средства;
• Улесняване на адвокатите чрез осигуряване на възможност за
звукозаписи от провежданите съдебни заседания по всички дела, бърз
и лесен достъп до изготвените звукозаписи и тяхното съхранение;
• Адекватна реакция при всеки случай на неоснователни искания
за дисциплинарни производства по инициатива на съда с твърдения
за недопустимо процесуално поведение на адвокатите, включително и
чрез иницииране на дискусионни форуми със съдиите и прокурорите
от РС, СГС, САС, ВКС, ВАС, АССГ по проблеми, касаещи спазване на
законовите изисквания за правата на адвокатите;
• Прозрачност и компетентност при управлението и разпореждането с финансовите средства на САК и съществуващата материална
база;
• Елиминиране на субективния елемент при разпределяне на делата по ЗПП и защита при разпределение на дела от неоторизирани лица
чрез подобряване на софтуера, с включване на допълнителни критерии,
като получени възнаграждения за предходни години и предходни тримесечия и др.
• Предприемане на действия по осъвременяване на НЗПП и постепенното достигане на заплащаните възнаграждения за предоставена
правна помощ до размерите, предвидени в Наредба №1 на ВАС „За минималния размер на адвокатските възнаграждения”;
• Адекватност на нуждите и изискванията за работа на адвокатите при организиране на дейности, свързани с поддържане на професионалната квалификация;
• Международни контакти с цел професионална реализация и опит.

