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ÍÎÂÈ ÊÍÈÃÈ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ “ÏÅÒÊÎ ÄÎÁ×ÅÂ” 
ÏÐÈ ÂÈÑØÈß ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ

 Българското пра во съ дие за де ца. 30 го ди ни след Кон-
венцията за пра ва та на де те то. Правна кон фе рен ция с меж ду на-
род но участие, София, 28–29 ноем ври 2019 г. (Сборник ма те-
риали). С.: Български цен тър за несто пан ско пра во, 2019.

 Държавна си гур ност и из бор ният про цес [1944–1991] 
(Документален сборник) (Из ар хи ви те на ДС, т. 52). С.: Комисия 
за раз кри ва не на до ку мен ти те и за обя вя ва не на при над леж ност 
на бъл гар ски граж да ни към Държавна си гур ност и ра зуз на ва тел-
ни те служ би, 2018.

 Държавна си гур ност и опаз ва не то на дър жав на та тай на 
[1944–1991] (Документален сборник) (Из ар хи ви те на ДС, т. 49). 
С.: Комисия за раз кри ва не на до ку мен ти те и за обя вя ва не на при-
над леж ност на бъл гар ски граж да ни към Държавна си гур ност и 
ра зуз на ва тел ни те служ би, 2018.

 Колева, Ж. Търговско пра во: Казуси. Съдебна прак ти ка. 
Казуси за се местриал на под го тов ка с препрат ки към съ деб на та 
прак ти ка. Казуси от ДИ с под роб ни раз ре ше ния. Указател на по-
месте ни те в сбор ни ка поста новле ния и тъл ку ва тел ни ре ше ния. 
С.: Сиела, 2019.

 Кръстева, С. Откриване на произ вод ст во по не състоятел-
ност. С.: Сиела, 2019.

 Минкова, Г., Н. Чилова. Помагало по да нъч но пра во. 2. 
акт. и доп. изд. С.: Сиела, 2019.

 Михайлова, Е., Я. Захариев, Д. Топчийска. За пра во то, 
об щест во то и фи ло со фията. Юбилеен сбор ник, пос ве тен на 
120-го диш ни на та от рож де нието на проф. д-р Цеко Торбов 
(Поредица „Българско юри ди ческо наслед ст во“, книга първа). С.: 
НБУ, 2019.

 Шопов, А. Унищожаемост на до го во ри те по ра ди из ма ма. 
С.: Сиби, 2019.

 UIA Members’ Directorate 2019. Paris: UIA, 2019.


