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ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ ÍÀ ÑÏÈÑÀÍÈÅ “ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ 
ÏÐÅÃËÅÄ” ÇÀ 2020 Ã. 

Îáùè ïðîáëå ìè
Василев, Васил Т. Няколко ду ми за юриста Панчо Шопов и 

не го ва та от да де ност на род ния край (бр. 2/2020 г., с. 3–10) 
Позиция на Съвета на ад во ка ту ри те и прав ни те об щест ва в 

Европа от нос но вър хо вен ст во то на пра во то в България 
(бр. 11/2020 г., с. 3–4) 

Шопов, Атанас. Едно пъ ту ва не в Пловдивско (по из вър ше-
ни те зверства) (бр. 2/2020 г., с. 54–76) 

Шопов, Панчо, Петър Митев. Искрьо Цвятков Мачев, или 
за уро ци те по ро до лю бие на един слад ко ду мец, които во дят до 
въста ни ческа та ар мия (бр. 2/2020 г., с. 83–87) 

Шопов, Панчо, Петър Митев. Найден Стоянов Дринов, или 
за превръ ща не то на за на ят чията в „стълб на ре во лю цион ния ко-
ми тет“ (бр. 2/2020 г., с. 77–82) 

Шопов, Панчо. Атанас Петров Шопов, или за бит ка та на 
възпи та на та добро та за пъл но възраждане на България 
(бр. 2/2020 г., с. 11–53) 

Êîíñòèòóöèîííî ïðà âî
Георгиева-Толкингтън, Райна. Достъп до кон сти ту цион но 

пра во съ дие чрез съ ди ли ща та в Европейския съ юз (бр. 6/2020 г., 
с. 3–25) 

Ненков, Румен. Еволюционно раз ви тие или ре во лю цион на 
про мя на в раз би ра нията на Конституционния съд (бр. 6/2020 г., 
с. 26–42) 

Íàêàçàòåëíî ïðà âî. Íàêàçàòåëåí ïðî öåñ
Дачкова, Доротея. Твърде скъ по то спе циали зи ра но пра во съ-

дие (бр. 1/2020 г., с. 26–33) 
Йорданова, Радослава. Фишът за на ла га не на гло ба по 

Закона за дви же нието по пъ ти ща та и на ка за тел но то об ви не ние по 
чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита на пра ва та на чо ве ка 
(бр. 12/2020 г., с. 3–11) 
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Концепция за на ка за тел на по ли ти ка 2020–2025 г. 
(бр. 1/2020 г., с. 3–25) 

Пороминска, Елка, Бригита Костова. Някои аспек ти на 
„престъпле нията в име то на чест та“ (бр. 7/2020 г., с. 17–33) 

Принципи от нос но тре ти ра не то на ли ше ни те от сво бо да ли-
ца в пан де мията от ко ро на ви рус на та бо лест (COVID-19) 
(бр. 5/2020 г., с. 3–5) 

Ãðàæäàíñêî, òúð ãîâ ñêî è òðó äî âî ïðà âî. 
Ãðàæäàíñêè ïðî öåñ

Атанасов, Георги. За „граж дан ска та кон фиска ция“, „не за-
кон но при до би то то иму щест во“ и вул га ри за цията на Правото (II) 
(бр. 3–4/2020 г., с. 3–95) 

Златанов, Благой. Относно отра же нието на до го во ра за те-
ку ща смет ка при на ла га не на за пор вър ху взе ма не на стра на от 
сдел ка та (бр. 12/2020 г., с. 29–32) 

Михайлов, Олег. За ви да на съ деб но то де ло, в хо да на което 
се ан га жи ра де лик т на та от го вор ност на син ди ка за вре ди, при чи-
не ни при осъ щест вя ва не на пра во мо щията му, и за същ ност та на 
та зи от го вор ност (прак ти чески проблеми) (бр. 9/2020 г., с. 23–50) 

Михайлов, Олег. Поемането на ан га жи мент за фи нан сов одит 
спо ред нор ма тив на та уред ба и съ деб на та прак ти ка (бр. 10/2020 г., 
с. 27–63) 

Петров, Васил. Нищожни ли са сдел ки те на хо ра та с пси хи-
чески за бо ля ва ния и ин те лек ту ал ни де фи ци ти? Бележки по ре ше-
ние № 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 ни щож ни те ре ше ния в етаж на-
та соб ст ве ност (бр. 7/2020 г., с. 52–66) 

Ставру, Стоян. „Разширен“ ре жим на лич ни кон так ти меж-
ду де те то и ро ди те ля, кой то не упраж ня ва ро ди тел ски те пра ва: 
„бит ка та“ за ежед не вието на де те то в прак ти ка та на Върховния 
ка са ционен съд (бр. 12/2020 г., с. 12–28) 

Шаркова, Мария. Основания за до пуска не на ка са цион но об-
жал ва не по де ла та за ме ди цин ски де лик ти (преглед на прак ти ка та 
на Върховния ка са ционен съд) (бр. 8/2020 г., с. 3–37) 
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Àäìèíèñòðàòèâíî è ôè íàí ñî âî ïðà âî. 
Àäìèíèñòðàòèâåí ïðî öåñ

Кратката исто рия на ед на за по вед. Заповед № РД-01-
264/14.05.2020 г. Жалба до Върховния ад ми нистра ти вен съд от 
ад во ка ти те Мария Шаркова, Емилия Недева, Снежана Стефанова 
и Теодор Стоев сре щу 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 заин те ре су ва ни те ли ца по чл. 131, ал. 2, 
т. 2 in fi ne на Закона за устройст во на те ри то рията – проблем, по-
ро ден от за ко но да те ля (бр. 8/2020 г., с. 38–45) 

Решение № 16 501/04.12.2019 г. по адм. д. № 12 032/2019 г. 
на ВАС – 5-чле нен състав, II ко ле гия (бр. 5/2020 г., с. 59–67) 

Ïðàâà íà ÷î âå êà
Гогов, Стойчо. Защита на граж да нин на Европейския съ юз в 

произ вод ст во по ек стра ди ция във Федеративна ре публи ка Бра-
зилия (бр. 12/2020 г., с. 37–43) 

Делото Л. П. и Карвальо сре щу Португалия (бр. 1/2020 г., 
с. 34–57) 

Делото Макфи сре щу Франция (бр. 7/2020 г., с. 67–75) 
Делото Мустафа сре щу България (бр. 5/2020 г., с. 29–52) 
Добрева, Наташа. Критерии за до пусти мост на жал би по 

чл. 2 от Конвенцията за защита на пра ва та на чо ве ка – смърт в ле-
чеб но за ве де ние (бр. 12/2020 г., с. 33–36) 

Решение на Федералния кон сти ту ционен съд на Германия по 
раз глеж да не на привре мен ни мер ки, с които се иска вре мен но 
спи ра не на на ло же на та забра на на ре ли гиоз ни съ би ра ния в цър к-
ви, джа мии, си на го ги и съ би ра ния на дру ги ре ли гиоз ни об щ ности 
(бр. 5/2020 г., с. 6–13) 

6. Àäâîêàòóðà
30 го ди ни от приема не то на Основните прин ци пи за ро ля та 

на ад во ка ти те (бр. 9/2020 г., с. 3–5) 
Добчев, Андон. Списъци на дейст ва щи те ад во ка ти и ад во кат-

ски по мощ ни ци, публи ку ва ни в „Държавен вест ник“ 
(бр. 11/2020 г., с. 26–64) 

Игнатова, Сибила. Пандемията от COVID-19 и упраж ня ва-
не то на ад во кат ска та про фе сия в Германия (бр. 7/2020 г., с. 3–16) 
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Изложение на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти за ми нистър-
пред се да те ля Богдан Филов сре щу ра сист кия ха рак тер на под гот-
ве ния за ко нопроект за за щи та на на цията (бр. 11/2020 г., с. 65–68) 

Йочев, Евгени. 100 го ди ни от ос но ва ва не то на Съюза на бъл-
гар ски те ад во ка ти (бр. 11/2020 г., с. 5–25) 

Йочев, Евгени. Адвокатурата в България в на ча ло то на ХХ 
век (бр. 9/2020 г., с. 6–22) 

Йочев, Евгени. Адвокатурата в на ве че рието на съз да ва не то 
на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти (бр. 10/2020 г., с. 9–26) 

Йочев, Евгени. Адвокатурата след пър вия бъл гар ски Закон за 
ад во ка ти те (бр. 7/2020 г., с. 34–51) 

Молба от ад во ка ти жи те ли на Видин до ми нистър-пред се да-
те ля и пред се да те ля на Народното събра ние (бр. 11/2020 г., с. 69–
71) 

Онлайн обу че ния на Центъра за обу че ние на ад во ка ти 
„Кръстю Цончев“ по вре ме на из вън ред но то по ло же ние и из вън-
ред на та епи де мич на об ста нов ка (март – май 2020 г.) (бр. 6/2020 г., 
с. 68–80) 

Тошков, Томислав. Адвокатурата от бе ля за 15-го диш ни на та 
от съз да ва не то на Центъра за обу че ние на ад во ка ти „Кръстю 
Цончев“ (бр. 10/2020 г., с. 3–8) 

Âèñø àä âî êàò ñêè ñú âåò. Âèñøè îð ãà íè 
íà àä âî êà òó ðà òà

Позиция на Висшия ад во кат ски съ вет във връз ка с безпре це-
дент ни те дейст вия на Прокуратурата от послед ни те ме се ци 
(бр. 7/2020 г., с. 76–78) 

Счетоводен ба ланс на Висшия ад во кат ски съ вет 
(бр. 6/2020 г., с. 92–95) 

Тест и ка зу си от изпи та за ад во ка ти и млад ши ад во ка ти от 25 
и 26 юли и 8 ав густ 2020 г. (бр. 8/2020 г., с. 46–63) 

Ðåöåíçèè
Костов, Ивайло. За мо ногра фията „Спиране на иско во то 

произ вод ст во“ от д-р Анастас Пунев (бр. 10/2020 г., с. 64–69) 
Огнянов, Любомир. Евгени Йочев. В служ ба на бъл гар ско то 

пра во съ дие и на ад во ка ту ра та. История на Съюза на бъл гар ски те 
ад во ка ти (1920–1944) (бр. 11/2020 г., с. 72–77) 
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Огнянов, Любомир. Ценно из след ва не за нес ме ня емост та на 
съ диите и про ку ро ри те в България до 1944 го ди на (бр. 6/2020 г., 
с. 81–85) 

Пунев, Анастас. Кога сло во то е сво бод но? (Рецензия за 
„Сво бода на сло во то“ на д-р Симона Велева) (бр. 5/2020 г., с. 53–
58) 

Стойчев, Красен. За кни га та „Унищожаемост на до го во ри те 
по ра ди из ма ма“ (бр. 6/2020 г., с. 86–88) 

Áèáëèîòåêà “Ïåòêî Äîá÷åâ” ïðè Âèñøèÿ àä âî êàò ñêè 
ñú âåò

В прав ни те спи са ния
 (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 кни ги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия ад во-
кат ски съ вет

 (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 важ ни го диш ни ни през 2020 го ди на 
(бр. 1/2020 г., с. 63–71) 

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


