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ÍÎÂÈ ÊÍÈÃÈ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ “ÏÅÒÊÎ ÄÎÁ×ÅÂ” 
ÏÐÈ ÂÈÑØÈß ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ

 Български ве те ри на рен съ юз. Закон за съслов на та ор га ни-
за ция на ве те ри нар ни те ле ка ри в България. Устав на Българския 
ве те ри на рен съ юз. С.: БВС, 2009. 

 Вангелова, Зл. Колективни (малцинствени) пра ва – 
правно сред ст во за за щи та на ми но ри тар ни те ак ционе ри в ак-
ционер ни те дру жест ва по Търговския за кон. С.: Сиби, 2021. 

 Велчев, С. П. Прокурорският над зор: Произход, раз ви тие, 
функ ции (Българско юри ди ческо наслед ст во, 3). С.: НБУ, 2021. 

 Венедиков, П. Встъпването в пра ва та на удовлет во ре ния 
кре ди тор в рим ско то и бъл гар ско то граж дан ско пра во. С.: ИК 
„Проф. Петко Венедиков“, 2020. 

 Венедиков, П. Кратък курс по рим ско пра во. С.: ИК 
„Проф. Петко Венедиков“, 2018. 

 Загубата на лич на та ав то но мия. С.: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2021. 

 Колев, Н. Търговски дру жест ва: Синтез и ко мен тар на 
прак ти ка та на Върховния ка са ционен съд. С.: ИК „Труд и пра во“, 
2021. 

 Колев, Т. Популизмът и де ма го гията сре щу граж дан ско то 
об щест во и пра во ва та дър жа ва (бит ка та се ожесточава). С.: УИ 
„Св. Климент Охридски“, 2021. 

 Консоло, Дж. Атентатът сре щу папата. 2. изд. С.: УИ „Св. 
Климент Охридски“, 2021. 

 Любенов, М. Европейски пар тий ни систе ми. Сравнителен 
ана лиз на 20 де мокра ции (1945–2020). С.: УИ „Св. Климент 
Охрид ски“, 2021. 

 Маринова, Г. и др. Тестове и ка зу си по на ка за те лен про-
цес. С.: Сиела, 2021. 

 Матеев, М. Същност и исто ри чески мо де ли на ми ро вия 
съ дия и ми ро во то пра во раз да ва не. С.: УИ „Св. Климент Охрид-
ски“, 2021. 

 Наръчник по строител но пра во. С.: Сиби, 2021. 
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 Научни че те ния на те ма „Право и ре ли гия“. Сборник 
докла ди. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. 

 Николова, Г. Правен ста тут на ад ми нистра цията на съ-
деб на та власт. С.: Сиела, 2021. 

 Паунов, Х. Наказателноправни науки. С.: Нова звез да, 
2019. 

 Пенева, Л. Наръчник за изпи та за при до би ва не на юри ди-
ческа пра воспо соб ност. С.: Нова звез да, 2021. 

 Пенова, А. Активното слу ша не в ме диацията. Защо има 
зна че ние и как се пости га. С.: Даная Интернешънъл, 2021. 

 Петков, Б. Наръчник на бъ де щия пен сионер, ро ден след 
1959 го ди на. Дали две пен сии са по ве че от ед на? Как да напра вим 
своя ин фор ми ран из бор? С.: ИК „Труд и пра во“, 2021. 

 Петров, В. Проблеми на бъл гар ско то наслед ст ве но пра во.
Статии, библиогра фии (Предизвикай пра во то!). С.: Нова звез да, 
2021. 

 Раданова, Ю. Медиацията в брач ни те от но ше ния. С.: 
Сиби, 2021. 

 Сборник докла ди от док тор ска кон фе рен ция в па мет на 
доц. д-р Кръстю Цончев. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019. 

 Сивков, Цв. Измененията в Закона за ад ми нистра тив ни те 
на ру ше ния и на ка за ния от 2020 г. С.: Сиела, 2021. 

 Славчева, К. Правата на чо ве ка. Църковно-прав ни аспек-
ти. С.: Издателство „Нов чо век“, 2015. 

 Стефанова, М. Местна власт и мест но са мо управле ние. 
С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. 

 Стойков, С. Наказателно пра во. Обща част: Учебно по ма-
га ло. С.: Издателски ком плекс – УНСС, 2021. 

 Стоянов, И. Г. Финансово/бюджетно пра во. Кратък курс. 
Казуси. С.: Сиела, 2021. 

 Тодорова, С. Бизнес иден ти фи ка то ри. С.: Изд. ком плекс – 
УНСС, 2020. 

 Трифонова, Р. Външнотърговските от но ше ния меж ду ЕС 
и Руската фе де ра ция. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. 

 Цолова, М. Аспекти на ра бо та та с осъ де ни ли ца. С.: 
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021. 


