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ÏÐÅÄÑÒÎßÙÈ ÂÀÆÍÈ ÃÎÄÈØÍÈÍÈ 
ÏÐÅÇ 2022 ÃÎÄÈÍÀ

Èçâîðè çà ïðà âî òî ïðå äè 1879 ãî äè íà

680 г. от из да ва не на Зографската гра мо та на цар Иван 
Александър

670 г. от из да ва не на пис мо-гра мо та на цар Иван Александър 
до ве не циан ския дож Андрея Дандало

640 г. от из да ва не на Витошката гра мо та на цар Иван 
Шишман

160 г. от публи ку ва не то на Статут на ед но привре мен но бъл-
гар ско на чал ст во в Белград (авт. Георги С. Раковски)

Ëè÷íîñòè

185 г. от рож де нието на Марко Балабанов
175 г. от рож де нието на Димитър Греков
165 г. от рож де нието на Георги Згурев
160 г. от рож де нието на про ф. Владимир Ренненкампф
155 г. от рож де нието на Александър Малинов
150 г. от рож де нието на Никола Мушанов
130 г. от рож де нието на проф. Димитър Силяновски
125 г. от убийст во то на Алеко Константинов
110 г. от рож де нието и 20 г. от смър т та на проф. Борис 

Спасов
110 г. от рож де нието на проф. Живко Сталев
110 г. от рож де нието на проф. Иван Ненов
100 г. от рож де нието на проф. Витали Таджер
105 г. от смър т та на доц. Антон Каблешков
95 г. от рож де нието и 35 г. от смър т та на проф. Костадин 

Лютов
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90 г. от рож де нието и 35 г. от смър т та на проф. Цеко Торбов
85 г. от смър т та на Димитър Тончев
80 г. от рож де нието на Румен Янков
70 г. от смър т та на Петър Джидров
55 г. от смър т та на Симеон Радев
50 г. от смър т та на проф. Петко Стайнов
30 г. от смър т та на проф. Борис Яновски
20 г. от смър т та на проф. Петър Корнажев
10 г. от смър т та на проф. Владимир Захаров

Èíñòèòóöèè è íîð ìà òèâ íè àê òî âå

135 г. от приема не то на Закона за сел ско-об щин ски те съ до ве 
(отм.)

130 г. от съз да ва не то на Юридическия фа кул тет към 
Висшето учи ли ще в София (днес СУ „Св. Климент Охридски“)

130 г. от об на род ва не то на Закона за граж дан ско то съ до-
произ вод ст во (отм.)

130 г. от об на род ва не то на Закона за за дъл же нията и до го во-
ри те (отм.)

125 г. от приема не то на Закона за углав но то съ допроиз вод-
ст во (отм.) и на Закона за съ деб ни те за се да те ли (отм.)

125 г. от съз да ва не то на тър гов ски ар битраж при Българската 
тър гов ско-про миш ле на па ла та

125 г. от ут вър ж да ва нето на Правилника за ан тро по метри-
ческа та служ ба при сто лич но то гра до на чал ст во – на ча ло на бъл-
гар ска та кри ми на листи ка

110 г. от съз да ва не то на Върховния ад ми нистра ти вен съд
110 г. от приема не то на Закона за ад ми нистра тив но то пра во-

съ дие (отм.)
110 г. от сключ ва не то на Договора за приятел ст во и съ юз 

меж ду България и Сърбия
110 г. от сключ ва не то на Договора за от бра ни те лен съ юз 

меж ду България и Гърция
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110 г. от из да ва не то на Манифеста за участие на България в 
Балканската вой на

100 г. от приема не то на Закона за сел ско-об щин ски те съ ди-
ли ща (отм.) и съ деб на та ре фор ма на БЗНС

100 г. от об на род ва не то на Закона за из требле ние на раз-
бойни ци те (отм.)

90 г. от об на род ва не то на Закона за пред паз ния конкор дат 
(отм., 1950 г.)

70 г. от об на род ва не то на Гражданския про це су ален ко декс 
(отм., 2007 г.)

70 г. от съз да ва не то на Съда на Европейския съ юз
50 г. от об на род ва не то на Закона за граж дан ско то въз ду-

хопла ва не
30 г. от член ст во то на България в Съвета на Европа (ра ти фи-

ци ра не на Статута на Съвета на Европа от стра на на България и 
вли за не в си ла за България на Европейската кон вен ция за пра ва та 
на чо ве ка и ос нов ни те свободи)

25 г. от об на род ва не то на Закона за спе циал ни те ра зуз на ва-
тел ни сред ст ва, Закона за Българската на род на банка, Закона за 
мест ни те да нъ ци и так си, Закона за герб на Република България, 
Закона за на сър ча ва не на ин вести циите, Закона за обез ще тя ва не 
на соб ст ве ни ци на одър жа ве ни имо ти, Закона за въз ста но вя ва не 
на соб ст ве ност та вър ху го ри те и зе ми те от гор ския фонд и Закона 
за здра вослов ни и бе зо пас ни усло вия на труд

25 г. от приема не то на Декларацията за на ционал но съгла сие 
(8.05.1997 г.), в която 38-ото Народно събра ние под кре пя въ веж-
да не то на ва лу тен съ вет, „уско ре но и ре ал но въз ста но вя ва не на 
соб ст ве ност та на зе ме дел ски те зе ми“, „от ва ря не то на до сиета та 
на по ли ти ци те, вис ши те ма гистра ти и ад ми нистра то ри, за да не-
утра ли зи ра ме тях на та за ви си мост от бив ши те служ би за си гур-
ност“ и се обя вя ва за пъл ноправ но член ст во на България в 
Европейския съ юз и в НАТО, как то и за „ре ши тел на бор ба с 
престъп ност та и осо бе но с ор га ни зи ра на та престъп ност и ко руп-
цията“
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25 г. от приема не то на Декларацията за раз ви тие на рав-
ноправ ни и взаим ноиз год ни от но ше ния с Руската федерация 
(24.10.1997 г.)

20 г. от об на род ва не то на Закона за за щи та на лич ни те дан-
ни, Закона за ве роизпо ве да нията, Закона за при ва ти за ция и след-
при ва ти за ционен кон трол, Закона за за щи та на кла си фи ци ра на та 
ин фор ма ция, Закона за убе жи ще то и бе жан ци те, Закона за опаз-
ва не на окол на та сре да, Закона за Националната аген ция за при-
хо ди те, Закона за банко ва та не състоятел ност

20 г. от ра ти фи ци ра не то на Римския ста тут на Международ-
ния на ка за те лен съд от стра на на България и от съз да ва не то на 
Международния на ка за те лен съд

15 г. от член ст во то на България в Европейския съ юз
15 г. от об на род ва не то на Гражданския про це су ален ко декс, 

Закона за съ деб на та власт, Закона за елек трон ни те съ об ще ния и 
Закона за Държавна аген ция „Национална си гур ност“

Þðèäè÷åñêè ëè öà ñ íåñòî ïàí ñêà öåë 
è äðó ãè îð ãà íè çà öèè

30 г. от съз да ва не то на Българския хел зинкски ко ми тет
25 г. от съз да ва не то на Съюза на съ диите в България
25 г. от съз да ва не то на Асоциацията на про ку ро ри те в 

България
15 г. от съз да ва не то на Асоциацията на бъл гар ски те ад ми-

нистра тив ни съ дии

Ñúäåáíè ïðî öå ñè

155 г. от про це са сре щу чет ни ци те от че та та на Филип Тотю
130 г. от про це са сре щу Петко Каравелов и други за убий-

ство то на Христо Белчев
130 г. от про це са сре щу Екатерина Каравелова
80 г. от про це са сре щу ген. Владимир Заимов
80 г. от про це са сре щу па ра шу тисти те и под вод ни ча ри те 

(де ло № 503/1942 г. на Софийския военнополеви съд)
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80 г. от про це са сре щу ЦК на БРП (де ло № 585/1942 г. на 
Софийския военнополеви съд – Никола Вапцаров осъ ден на 
смърт)

75 г. от про це са сре щу Никола Петков
70 г. от про це са сре щу епископ Иван Романов, как то и от 

про це си те сре щу дру ги ка то ли чески све ще ни ци

Ïåðèîäè÷íè èç äà íèÿ

65 г. от из да ва не то на сп. „Правна ми съл“

×óæäè ïðàâ íè ñèñòå ìè

500 г. от рож де нието на Жак Кюжас (Jacobus Cujacius) 
(1522–1590), сред но ве ко вен юрист и учен в област та на рим ско то 
пра во

300 г. от съз да ва нето на руска та про ку ра ту ра с указ на цар 
Петър Велики

390 г. от рож де нието на Самуел фон Пуфендорф (1632–
1694), гер ман ски юрист, фи ло соф и исто рик

260 г. от публи ку ва не то на „За об щест ве ния до го вор“ на 
Жан-Жак Русо

250 г. от рож де нието на Михаил М. Сперанский (1772–
1839) – пър вия руски дър жа вен секре тар, ръ ко во дил ма щаб на 
дейност по ко ди фи ка ция на за ко ни те и по ло жил ос но ви те на 
руска та юри ди ческа наука

250 г. от смър т та на Робер Жозеф Потие (1699–1772), френ-
ски съ дия и уни вер си тет ски пре по да ва тел, ав тор на ре ди ца из-
след ва ния в област та на граж дан ско то пра во, които са в ос но ва та 
на пър вия френ ски Граж дан ски ко декс (1804)

200 г. от рож де нието на Ахмед Джевдет паша (1822–1895), 
ос ман ски по ли тик, исто рик и юрист, важ на фи гу ра в съ деб на та 
ре фор ма от ера та на Танзимата, ро ден в Ловеч

180 г. от рож де нието на Фьодор Н. Плевако (1842–1909), 
руски юрист и ад во кат, зна ме нит ора тор
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130 г. от смър т та на Рудолф фон Йеринг (1818–1892), гер-
ман ски юрист и учен

110 г. от вли за не в си ла на австрийския Граж дан ски ко декс

    Съставител: д-р Иванка Иванова


