Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2021

67

ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ ÍÀ ÑÏÈÑÀÍÈÅ
“ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÏÐÅÃËÅÄ” ÇÀ 2021 Ã.
Îáùè ïðîáëåìè
Бояджиева, Юлия. 35 години Българска асоциация по криминология (бр. 8/2021 г., с. 3–11)
Донкова, Жасмина. Устройство, управление и правен статус
на монашеската република Света гора (бр. 8/2021 г., с. 29–42)
Дончева, Лора. Познатият непознат Марко Тотев
(бр. 4/2021 г., с. 66–73)
Дърева, Велислава. Наредата на Левски – история, факти,
принципи (бр. 5/2021 г., с. 13–25)
Йочев, Евгени. Измененията и допълненията на Закона за
наследството след 1900 година. От европейското към обичайното
право (бр. 12/2021 г., с. 17–37)
Nареда на Работниците за Освобожденiето на Българскiятъ
народъ (бр. 5/2021 г., с. 3–12)
Плачков, Ив. П. Д-р Константин Стоилов – живот и обществена дейност (бр. 3/2021 г., с. 2–55)
Шаркова, Мария, Енчо Динев. COVID-19 – професионално
заболяване за медицинските специалисти (бр. 4/2021 г., с. 52–57)
Шаркова, Мария. Въпроси на ваксинопрофилактиката в
юриспруденцията на съдилищата на САЩ (бр. 9/2021 г., с. 62–72)
Êîíñòèòóöèîííî ïðàâî
Киселова, Наталия. Патриархът на българското конституционно право. 160 години от рождението на професор Стефан
Киров (бр. 4/2021 г., с. 3–16)
Киселова Наталия. Промените в Конституцията на Република България до 2021 година (бр. 12/2021 г., с. 3–16)
Обобщен анализ на изследването на делата на Конституционния съд на Република България, по които е взел участие
Висшият адвокатски съвет (2010–2019) (бр. 4/2021 г., с. 78–81)
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Íàêàçàòåëíî ïðàâî. Íàêàçàòåëåí ïðîöåñ
Йочев, Евгени. 125 години от създаването на първия български наказателен закон (бр. 2/2021 г., с. 28–44)
Обобщен анализ на изследването на тълкувателните решения на Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на
Върховния касационен съд, по които е взел участие Висшият адвокатски съвет (2010–2019) (бр. 4/2021 г., с. 82–84)
Ãðàæäàíñêî, òúðãîâñêî è òðóäîâî ïðàâî. Ãðàæäàíñêè
ïðîöåñ
Атанасов, Георги. За „гражданската конфискация“, „незаконно придобитото имущество“ и вулгаризацията на Правото
(III). Може ли конститутивните искове да са осъдителни?
(бр. 6/2021 г., с. 3–32)
Брайков, Валентин. Законът за задълженията и договорите
на 70 години – личен спомен за един закон мъченик (бр. 1/2021 г.,
с. 3–24)
Градинарова, Таня. Подлежат ли на отмяна по реда на
чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления по чл. 496, ал. 1
ГПК за възлагане на недвижими имоти (бр. 2/2021 г., с. 3–27)
Златанов, Благой. За определянето на височините на сграда
при терен с голяма денивелация (бр. 4/2021 г., с. 58–65)
Йочев, Евгени. Страници от историята на Закона за наследството от 1890 година (бр. 10/2021 г., с. 18–36)
Йочев, Евгени. Създаване и приемане на Закона за наследството от 1890 година (бр. 11/2021 г., с. 3–22)
Караджова, Милена. Правото на собственост според Библията. Някои аспекти на църковната собственост през Средновековието и влиянието им върху европейската правна традиция
(бр. 9/2021 г., с. 7–61)
Петров, Васил. Смъртта на молителя в охранителното производство (бр. 2/2021 г., с. 28–44)
Савова, Весела. Практика на българските съдилища по приложението на Регламент (ЕО) 4/2009 – дела за издръжка с международен елемент (бр. 1/2021 г., с. 25–41)
Тодорова, Велина. Промяната на гражданския пол в юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека и на българския 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 ôèíàíñîâî ïðàâî.
Àäìèíèñòðàòèâåí ïðîöåñ
Кузманова, Яна. Важни изисквания при налагането на санкции на ученици (бр. 6/2021 г., с. 33–43)
Михайлов, Олег. Юридическо битие и юридическа сила на
Международните одиторски стандарти, приложими според Закона за независимия финансов одит (бр. 4/2021 г., с. 17–41)
Стойнев, Иван. Съвместимост на хипотезата на чл. 5, ал. 1,
т. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (отм.) с правото на Европейския съюз в областта на хармонизацията на националните законодателства относно схемите за гарантиране на
депозитите (бр. 10/2021 г., с. 7–17)
Ïðàâà íà ÷îâåêà
Делото Васил Василев срещу България (бр. 11/2021 г.,
с. 23–69)
Делото Навални и Гунко срещу Русия (бр. 5/2021 г., с. 40–71)
Делото Стайков срещу България (бр. 7/2021 г., с. 3–59)
Делото Стефанов срещу България (бр. 2/2021 г., с. 50–59)
Премахване на безнаказаността за тежки нарушения на правата на човека (бр. 5/2021 г., с. 26–39)
Становище № 8 (2013) на Консултативния съвет на европейските прокурори относно отношенията между прокурорите и
медиите (бр. 8/2021 г., с. 43–55)
Àäâîêàòóðà
Йочев, Евгени. Първото общо годишно събрание на Съюза
на българските адвокати (бр. 8/2021 г., с. 12–28)
Малинов, Ивайло. Изчисляване на адвокатските възнаграждения на адвокати, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност. Практически проблеми (бр. 9/2021 г., с. 73–87)
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Обръщение от делегатите на Общото събрание на адвокатите от страната (бр. 5/2021 г., с. 72–73)
100 години списание „Адвокатски преглед“ (бр. 10/2021 г.,
с. 3–6)

Âèñø àäâîêàòñêè ñúâåò. Âèñøè îðãàíè
íà àäâîêàòóðàòà
Балканджиева, Благовеста. Библиотека „Петко Добчев“ при
Висшия адвокатски съвет чества 20 години от създаването си
(бр. 9/2021 г., с. 3–6)
Висшият адвокатски съвет осъжда остро изказването на министър-председателя в оставка г-н Бойко Борисов, че „мутрите си
вкараха адвокати в парламента“ (бр. 5/2021 г., с. 74–75)
Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2020 г. на
Висшия адвокатски съвет (бр. 5/2021 г., с. 76)
Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за
2020 година на Висшия адвокатски съвет (бр. 5/2021 г., с. 78)
Отчет за собствения капитал за 2020 година на Висшия адвокатски съвет (бр. 5/2021 г., с. 79)
Счетоводен баланс на Висшия адвокатски съвет
(бр. 5/2021 г., с. 77)
Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати на
12–13 юни и 26 юни 2021 г. (бр. 6/2021 г., с. 44–65)
Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати на
6–7 ноември и на 20 ноември 2021 г. (бр. 12/2021 г., с. 38–61)
Ðåöåíçèè
Василев, Васил Т. Адвокат Йордан Минчев, или разказът за
миналото като дълг към бъдещето [Рец. за Милчева, Мила.
Йордан Минчев – мисия адвокат. 64 години във Великотърновската
адвокатура. Велико Търново: Фабер, 2021] (бр. 4/2021 г.,
с. 74–77)
Грозданова, Татяна. За монографията „Освобождаване от
наказателна отговорност и административно наказване по българското наказателно право“ на д-р Радослава Йорданова
(бр. 10/2021 г., с. 37–39)
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Недева, Емилия. Искрена и лична книга за медиацията
[Рец. за Пенова, Албена. Активното слушане в медиацията. С.:
Даная Интернешънъл, 2021] (бр. 7/2021 г., с. 60–63)

Áèáëèîòåêà “Ïåòêî Äîá÷åâ” ïðè Âèñøèÿ àäâîêàòñêè
ñúâåò
В правните списания
(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 книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет
(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 важни
(бр. 1/2021 г., с. 85–87)

годишнини

през

2021

година

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

