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ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ ÍÀ ÑÏÈÑÀÍÈÅ “ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ
ÏÐÅÃËÅÄ” ÇÀ 2020 Ã.
Îáùè ïðîáëåìè
Василев, Васил Т. Няколко думи за юриста Панчо Шопов и
неговата отдаденост на родния край (бр. 2/2020 г., с. 3–10)
Позиция на Съвета на адвокатурите и правните общества в
Европа относно върховенството на правото в България
(бр. 11/2020 г., с. 3–4)
Шопов, Атанас. Едно пътуване в Пловдивско (по извършените зверства) (бр. 2/2020 г., с. 54–76)
Шопов, Панчо, Петър Митев. Искрьо Цвятков Мачев, или
за уроците по родолюбие на един сладкодумец, които водят до
въстаническата армия (бр. 2/2020 г., с. 83–87)
Шопов, Панчо, Петър Митев. Найден Стоянов Дринов, или
за превръщането на занаятчията в „стълб на революционния комитет“ (бр. 2/2020 г., с. 77–82)
Шопов, Панчо. Атанас Петров Шопов, или за битката на
възпитаната доброта за пълно възраждане на България
(бр. 2/2020 г., с. 11–53)
Êîíñòèòóöèîííî ïðàâî
Георгиева-Толкингтън, Райна. Достъп до конституционно
правосъдие чрез съдилищата в Европейския съюз (бр. 6/2020 г.,
с. 3–25)
Ненков, Румен. Еволюционно развитие или революционна
промяна в разбиранията на Конституционния съд (бр. 6/2020 г.,
с. 26–42)
Íàêàçàòåëíî ïðàâî. Íàêàçàòåëåí ïðîöåñ
Дачкова, Доротея. Твърде скъпото специализирано правосъдие (бр. 1/2020 г., с. 26–33)
Йорданова, Радослава. Фишът за налагане на глоба по
Закона за движението по пътищата и наказателното обвинение по
чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека
(бр. 12/2020 г., с. 3–11)
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Концепция за наказателна политика 2020–2025 г.
(бр. 1/2020 г., с. 3–25)
Пороминска, Елка, Бригита Костова. Някои аспекти на
„престъпленията в името на честта“ (бр. 7/2020 г., с. 17–33)
Принципи относно третирането на лишените от свобода лица в пандемията от коронавирусната болест (COVID-19)
(бр. 5/2020 г., с. 3–5)

Ãðàæäàíñêî, òúðãîâñêî è òðóäîâî ïðàâî.
Ãðàæäàíñêè ïðîöåñ
Атанасов, Георги. За „гражданската конфискация“, „незаконно придобитото имущество“ и вулгаризацията на Правото (II)
(бр. 3–4/2020 г., с. 3–95)
Златанов, Благой. Относно отражението на договора за текуща сметка при налагане на запор върху вземане на страна от
сделката (бр. 12/2020 г., с. 29–32)
Михайлов, Олег. За вида на съдебното дело, в хода на което
се ангажира деликтната отговорност на синдика за вреди, причинени при осъществяване на правомощията му, и за същността на
тази отговорност (практически проблеми) (бр. 9/2020 г., с. 23–50)
Михайлов, Олег. Поемането на ангажимент за финансов одит
според нормативната уредба и съдебната практика (бр. 10/2020 г.,
с. 27–63)
Петров, Васил. Нищожни ли са сделките на хората с психически заболявания и интелектуални дефицити? Бележки по решение № 143/16.12.2019 г. по гр. д. № 2729/2018 г. на ВКС, III г. о.
(бр. 5/2020 г., с. 14–28)
Ставру, Стоян. Въпросът за нищожните решения в етажната собственост (бр. 7/2020 г., с. 52–66)
Ставру, Стоян. „Разширен“ режим на лични контакти между детето и родителя, който не упражнява родителските права:
„битката“ за ежедневието на детето в практиката на Върховния
касационен съд (бр. 12/2020 г., с. 12–28)
Шаркова, Мария. Основания за допускане на касационно обжалване по делата за медицински деликти (преглед на практиката
на Върховния касационен съд) (бр. 8/2020 г., с. 3–37)
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Àäìèíèñòðàòèâíî è ôèíàíñîâî ïðàâî.
Àäìèíèñòðàòèâåí ïðîöåñ
Кратката история на една заповед. Заповед № РД-01264/14.05.2020 г. Жалба до Върховния административен съд от
адвокатите Мария Шаркова, Емилия Недева, Снежана Стефанова
и Теодор Стоев срещу Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. Заповед
№ РД-01-271/19.05.2020 г. (бр. 6/2020 г., с. 43–67)
Златанов, Благой. За заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2,
т. 2 in fine на Закона за устройство на територията – проблем, породен от законодателя (бр. 8/2020 г., с. 38–45)
Решение № 16 501/04.12.2019 г. по адм. д. № 12 032/2019 г.
на ВАС – 5-членен състав, II колегия (бр. 5/2020 г., с. 59–67)
Ïðàâà íà ÷îâåêà
Гогов, Стойчо. Защита на гражданин на Европейския съюз в
производство по екстрадиция във Федеративна република Бразилия (бр. 12/2020 г., с. 37–43)
Делото Л. П. и Карвальо срещу Португалия (бр. 1/2020 г.,
с. 34–57)
Делото Макфи срещу Франция (бр. 7/2020 г., с. 67–75)
Делото Мустафа срещу България (бр. 5/2020 г., с. 29–52)
Добрева, Наташа. Критерии за допустимост на жалби по
чл. 2 от Конвенцията за защита на правата на човека – смърт в лечебно заведение (бр. 12/2020 г., с. 33–36)
Решение на Федералния конституционен съд на Германия по
разглеждане на привременни мерки, с които се иска временно
спиране на наложената забрана на религиозни събирания в църкви, джамии, синагоги и събирания на други религиозни общности
(бр. 5/2020 г., с. 6–13)
6. Àäâîêàòóðà
30 години от приемането на Основните принципи за ролята
на адвокатите (бр. 9/2020 г., с. 3–5)
Добчев, Андон. Списъци на действащите адвокати и адвокатски помощници, публикувани в „Държавен вестник“
(бр. 11/2020 г., с. 26–64)
Игнатова, Сибила. Пандемията от COVID-19 и упражняването на адвокатската професия в Германия (бр. 7/2020 г., с. 3–16)
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Изложение на Съюза на българските адвокати за министърпредседателя Богдан Филов срещу расисткия характер на подготвения законопроект за защита на нацията (бр. 11/2020 г., с. 65–68)
Йочев, Евгени. 100 години от основаването на Съюза на българските адвокати (бр. 11/2020 г., с. 5–25)
Йочев, Евгени. Адвокатурата в България в началото на ХХ
век (бр. 9/2020 г., с. 6–22)
Йочев, Евгени. Адвокатурата в навечерието на създаването
на Съюза на българските адвокати (бр. 10/2020 г., с. 9–26)
Йочев, Евгени. Адвокатурата след първия български Закон за
адвокатите (бр. 7/2020 г., с. 34–51)
Молба от адвокати жители на Видин до министър-председателя и председателя на Народното събрание (бр. 11/2020 г., с. 69–
71)
Онлайн обучения на Центъра за обучение на адвокати
„Кръстю Цончев“ по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка (март – май 2020 г.) (бр. 6/2020 г.,
с. 68–80)
Тошков, Томислав. Адвокатурата отбеляза 15-годишнината
от създаването на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю
Цончев“ (бр. 10/2020 г., с. 3–8)

Âèñø àäâîêàòñêè ñúâåò. Âèñøè îðãàíè
íà àäâîêàòóðàòà
Позиция на Висшия адвокатски съвет във връзка с безпрецедентните действия на Прокуратурата от последните месеци
(бр. 7/2020 г., с. 76–78)
Счетоводен баланс на Висшия адвокатски съвет
(бр. 6/2020 г., с. 92–95)
Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 25
и 26 юли и 8 август 2020 г. (бр. 8/2020 г., с. 46–63)
Ðåöåíçèè
Костов, Ивайло. За монографията „Спиране на исковото
производство“ от д-р Анастас Пунев (бр. 10/2020 г., с. 64–69)
Огнянов, Любомир. Евгени Йочев. В служба на българското
правосъдие и на адвокатурата. История на Съюза на българските
адвокати (1920–1944) (бр. 11/2020 г., с. 72–77)
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Огнянов, Любомир. Ценно изследване за несменяемостта на
съдиите и прокурорите в България до 1944 година (бр. 6/2020 г.,
с. 81–85)
Пунев, Анастас. Кога словото е свободно? (Рецензия за
„Свобода на словото“ на д-р Симона Велева) (бр. 5/2020 г., с. 53–
58)
Стойчев, Красен. За книгата „Унищожаемост на договорите
поради измама“ (бр. 6/2020 г., с. 86–88)

Áèáëèîòåêà “Ïåòêî Äîá÷åâ” ïðè Âèñøèÿ àäâîêàòñêè
ñúâåò
В правните списания
(бр. 1/2020 г., с. 58–61)
(бр. 5/2020 г., с. 68–79)
(бр. 9/2020 г., с. 51–69)
(бр. 12/2020 г., с. 44–57)
Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет
(бр. 1/2020 г., с. 62)
(бр. 6/2020 г., с. 89–91)
(бр. 7/2020 г., с. 79)
(бр. 9/2020 г., с. 70–71)
(бр. 10/2020 г., с. 70–71)
(бр. 12/2020 г., с. 58)
Предстоящи важни
(бр. 1/2020 г., с. 63–71)

годишнини

през

2020

година

Съдържание на списание „Адвокатски преглед“ за 2020 г.
(бр. 12/2020 г., с. 59–63)

