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ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ ÍÀ ÑÏÈÑÀÍÈÅ 
“ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÏÐÅÃËÅÄ” ÇÀ 2021 Ã.

Îáùè ïðîáëå ìè
Бояджиева, Юлия. 35 го ди ни Българска асо циация по кри-

ми но ло гия (бр. 8/2021 г., с. 3–11)
Донкова, Жасмина. Устройство, управле ние и пра вен ста тус 

на мо на шеска та ре публи ка Света го ра (бр. 8/2021 г., с. 29–42)
Дончева, Лора. Познатият не поз нат Марко Тотев 

(бр. 4/2021 г., с. 66–73)
Дърева, Велислава. Наредата на Левски – исто рия, фак ти, 

прин ци пи (бр. 5/2021 г., с. 13–25)
Йочев, Евгени. Измененията и до пъл не нията на Закона за 

наслед ст во то след 1900 го ди на. От евро пейско то към оби чайно то 
пра во (бр. 12/2021 г., с. 17–37)

Nаре да на Работниците за Освобожденiето на Българскiятъ 
на ро дъ (бр. 5/2021 г., с. 3–12)

Плачков, Ив. П. Д-р Константин Стоилов – жи вот и об ще-
стве на дейност (бр. 3/2021 г., с. 2–55)

Шаркова, Мария, Енчо Динев. COVID-19 – про фе сионал но 
за бо ля ва не за ме ди цин ски те спе циалисти (бр. 4/2021 г., с. 52–57)

Шаркова, Мария. Въпроси на вак си нопро фи лак ти ка та в 
юриспру ден цията на съ ди ли ща та на САЩ (бр. 9/2021 г., с. 62–72)

Êîíñòèòóöèîííî ïðà âî
Киселова, Наталия. Патриархът на бъл гар ско то кон сти ту-

цион но пра во. 160 го ди ни от рож де нието на про фе сор Стефан 
Киров (бр. 4/2021 г., с. 3–16)

Киселова Наталия. Промените в Конституцията на Републи-
ка България до 2021 го ди на (бр. 12/2021 г., с. 3–16)

Обобщен ана лиз на из след ва не то на де ла та на Конститу-
ционния съд на Република България, по които е взел участие 
Висшият ад во кат ски съ вет (2010–2019) (бр. 4/2021 г., с. 78–81)
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Íàêàçàòåëíî ïðà âî. Íàêàçàòåëåí ïðî öåñ
Йочев, Евгени. 125 го ди ни от съз да ва не то на пър вия бъл гар-

ски на ка за те лен за кон (бр. 2/2021 г., с. 28–44)
Обобщен ана лиз на из след ва не то на тъл ку ва тел ни те ре ше-

ния на Общото събра ние на Наказателната ко ле гия (ОСНК) на 
Върховния ка са ционен съд, по които е взел участие Висшият ад-
во кат ски съ вет (2010–2019) (бр. 4/2021 г., с. 82–84)

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 
(III). Може ли кон сти ту тив ни те иско ве да са осъдителни? 
(бр. 6/2021 г., с. 3–32)

Брайков, Валентин. Законът за за дъл же нията и до го во ри те 
на 70 го ди ни – ли чен спо мен за един за кон мъ че ник (бр. 1/2021 г., 
с. 3–24)

Градинарова, Таня. Подлежат ли на от мя на по ре да на 
чл. 303 и сл. ГПК влез ли те в си ла поста новле ния по чл. 496, ал. 1 
ГПК за въз ла га не на нед ви жи ми имо ти (бр. 2/2021 г., с. 3–27)

Златанов, Благой. За опре де ля не то на ви со чи ни те на сгра да 
при те рен с го ля ма де ни ве ла ция (бр. 4/2021 г., с. 58–65)

Йочев, Евгени. Страници от исто рията на Закона за наслед-
ство то от 1890 го ди на (бр. 10/2021 г., с. 18–36)

Йочев, Евгени. Създаване и приема не на Закона за наслед-
ство то от 1890 го ди на (бр. 11/2021 г., с. 3–22)

Караджова, Милена. Правото на соб ст ве ност спо ред Библия-
та. Някои аспек ти на цър ков на та соб ст ве ност през Средновеко-
вието и влиянието им вър ху евро пейска та прав на тра ди ция 
(бр. 9/2021 г., с. 7–61)

Петров, Васил. Смъртта на мо ли те ля в ох ра ни тел но то произ-
вод ст во (бр. 2/2021 г., с. 28–44)

Савова, Весела. Практика на бъл гар ски те съ ди ли ща по при-
ло же нието на Регламент (ЕО) 4/2009 – де ла за из д ръж ка с меж ду-
на ро ден еле мент (бр. 1/2021 г., с. 25–41)

Тодорова, Велина. Промяната на граж дан ския пол в юриспру-
ден цията на Европейския съд по пра ва та на чо ве ка и на бъл гар-
ския съд (бр. 1/2021 г., с. 42–79)
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Чюбатарова-Николова Станимира. Правото на съдебна 
защита и правото на обезщетение за вреди, причинени на субекта 
на данни от администратор или обработващ лични данни – 
практически аспекти (бр. 4/2021 г., с. 42–51)

Àäìèíèñòðàòèâíî è ôè íàí ñî âî ïðà âî. 
Àäìèíèñòðàòèâåí ïðî öåñ

Кузманова, Яна. Важни изиск ва ния при на ла га не то на санк-
ции на уче ни ци (бр. 6/2021 г., с. 33–43)

Михайлов, Олег. Юридическо би тие и юри ди ческа си ла на 
Международните оди тор ски стан дар ти, при ло жи ми спо ред Зако-
на за не за ви си мия фи нан сов одит (бр. 4/2021 г., с. 17–41)

Стойнев, Иван. Съвместимост на хи по те за та на чл. 5, ал. 1, 
т. 1 от Закона за га ран ти ра не на вло го ве те в банки те (отм.) с пра-
во то на Европейския съ юз в област та на хар мо ни за цията на на-
ционал ни те за ко но да тел ст ва от нос но схе ми те за га ран ти ра не на 
де по зи ти те (бр. 10/2021 г., с. 7–17)

Ïðàâà íà ÷î âå êà
Делото Васил Василев сре щу България (бр. 11/2021 г., 

с. 23–69)
Делото Навални и Гунко сре щу Русия (бр. 5/2021 г., с. 40–71)
Делото Стайков сре щу България (бр. 7/2021 г., с. 3–59)
Делото Стефанов сре щу България (бр. 2/2021 г., с. 50–59)
Премахване на без на ка за ност та за теж ки на ру ше ния на пра-

ва та на чо ве ка (бр. 5/2021 г., с. 26–39)
Становище № 8 (2013) на Консултативния съ вет на евро-

пейски те про ку ро ри от нос но от но ше нията меж ду про ку ро ри те и 
ме диите (бр. 8/2021 г., с. 43–55)

Àäâîêàòóðà
Йочев, Евгени. Първото об що го диш но събра ние на Съюза 

на бъл гар ски те ад во ка ти (бр. 8/2021 г., с. 12–28)
Малинов, Ивайло. Изчисляване на ад во кат ски те въз награж-

де ния на ад во ка ти, ре гистри ра ни по Закона за да нъ ка вър ху до ба-
ве на та стойност. Практически пробле ми (бр. 9/2021 г., с. 73–87)
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Обръщение от де ле га ти те на Общото събра ние на ад во ка ти-
те от стра на та (бр. 5/2021 г., с. 72–73)

100 го ди ни спи са ние „Адвокатски преглед“ (бр. 10/2021 г., 
с. 3–6)

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

Балканджиева, Благовеста. Библиотека „Петко Добчев“ при 
Висшия ад во кат ски съ вет чест ва 20 го ди ни от съз да ва не то си 
(бр. 9/2021 г., с. 3–6)

Висшият ад во кат ски съ вет осъж да остро из каз ва не то на ми-
нистър-пред се да те ля в остав ка г-н Бойко Борисов, че „мутри те си 
вка ра ха ад во ка ти в пар ла мен та“ (бр. 5/2021 г., с. 74–75)

Отчет за па рич ни те по то ци по пре кия ме тод за 2020 г. на 
Висшия ад во кат ски съ вет (бр. 5/2021 г., с. 76)

Отчет за при хо ди те и раз хо ди те от несто пан ска дейност за 
2020 го ди на на Висшия ад во кат ски съ вет (бр. 5/2021 г., с. 78)

Отчет за соб ст ве ния ка пи тал за 2020 го ди на на Висшия ад во-
кат ски съ вет (бр. 5/2021 г., с. 79)

Счетоводен ба ланс на Висшия ад во кат ски съ вет 
(бр. 5/2021 г., с. 77)

Тест и ка зу си от изпи та за ад во ка ти и млад ши ад во ка ти на 
12–13 юни и 26 юни 2021 г. (бр. 6/2021 г., с. 44–65)

Тест и ка зу си от изпи та за ад во ка ти и млад ши ад во ка ти на 
6–7 ноем ври и на 20 ноем ври 2021 г. (бр. 12/2021 г., с. 38–61)

Ðåöåíçèè
Василев, Васил Т. Адвокат Йордан Минчев, или раз ка зът за 

ми на ло то ка то дълг към бъ де ще то [Рец. за Милчева, Мила. 
Йордан Минчев – ми сия ад во кат. 64 го ди ни във Великотърновската 
ад во ка ту ра. Велико Търново: Фабер, 2021] (бр. 4/2021 г., 
с. 74–77)

Грозданова, Татяна. За мо ногра фията „Освобождаване от 
на ка за тел на от го вор ност и ад ми нистра тив но на каз ва не по бъл-
гар ско то на ка за тел но пра во“ на д-р Радослава Йорданова 
(бр. 10/2021 г., с. 37–39)
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Недева, Емилия. Искрена и лич на кни га за ме диацията 
[Рец. за Пенова, Албена. Активното слу ша не в ме диацията. С.: 
Даная Интернешънъл, 2021] (бр. 7/2021 г., с. 60–63)

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

В прав ни те спи са ния
  (бр. 1/2021 г., с. 80–83)
  (бр. 2/2021 г., с. 60–62)
  (бр. 4/2021 г., с. 85–93)
  (бр. 6/2021 г., с. 66–69)
  (бр. 8/2021 г., с. 56–61)
  (бр. 10/2021 г., с. 40–47)
  (бр. 11/2021 г., с. 70–74)
  (бр. 12/2021 г., с. 62–64)

Нови кни ги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия ад во-
кат ски съ вет

  (бр. 1/2021 г., с. 84)
  (бр. 2/2021 г., с. 63)
  (бр. 4/2021 г., с. 94–95)
  (бр. 6/2021 г., с. 70–71)
  (бр. 8/2021 г., с. 62–63)
  (бр. 10/2021 г., с. 48–55)
  (бр. 11/2021 г., с. 75–79)
  (бр. 12/2021 г., с. 65–66)

Предстоящи важ ни го диш ни ни през 2021 го ди на 
(бр. 1/2021 г., с. 85–87)

Съдържание на спи са ние „Адвокатски преглед“ за 2021 г. 
(бр. 12/2021 г., с. 67–71)


