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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДРАГАНОВ,

Сърдечно Ви благодаря за поканата да присъствам на тържественото 
събрание за отбелязване на 25-годишнината от създаването на 
Юридическия факултет на УНСС.

Използвам повода, за да се обърна към участниците във форума и да 
засвидетелствам искреното си уважение към всеотдайната работа на 
всички Вас, които работите за обучението и възпитанието на студенти, 
аспиранти и докторанти по право.

За мен, като Председател на Висшия адвокатски съвет, 
представляващ повече от 13 000 на български адвокати, също е голяма чест 
да се чувствам съпричастна с тържеството, с което отбелязвате 
четвъртвековния юбилей на Юридическия факултет на Вашия 
университет.

Високо ценя всекидневните Ви усилия за подготовка и обучение на 
достойни граждани на Република България, които да работят за 
утвърждаването й като правова държава. Изпитвам дълбоко уважение към 
упоритостта на българските преподаватели по право, към стремежа им да 
подготвят достойни юристи, които да бъдат на нивото на европейските 
правни ценности и да се стремят към утвърждаване на идеята за 
справедливост и спазване на правата на човека.

Надявам се заедно с Вас, в активно сътрудничество на двете 
институции и чрез задълбочаване на съвместните контакти, да имаме
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куража и волята да извървим този труден и дълъг път, който ни предстои, 
да съумеем да изпълним задачата, стояща пред всички ни за отстояване 
върховенството на закона както в българското общество, така и в 
европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Желая ползотворно протичане на тържественото събрание и успех в 
нелеката професия, която сте избрали да упражнявате -  професията на 
учители, на преподаватели по правни науки, на колеги, които милеят не 
само за преодоляване на предизвикателствата на юридическата професия, а 
за подготовката на младите хора, които идват след нас и трябва да 
продължат и надграждат нашата дейност -  на студентите, аспирантите и 
докторантите, бъдещето на нашата родина. Те ще продължат да работят за 
утвърждаването на България като правова държава, в която всички спазват 
законите и Конституцията!

Обществото винаги е имало нужда от право и именно ние, юристите, 
сме призвани да бъдем стожер, да отстояваме и възпитаваме в законност и 
справедливост.

Честит юбилей, уважаеми колеги от Юридическия факултет на 
УНСС!

Пожелавам на всички здраве, сили, енергия, лични, и професионални 
успехи!
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