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ÞÁÈËÅÉÍÀ ÃÎÄÈØÍÈÍÀ ÍÀ ÏÐÎÔÅÑÎÐ Ä-Ð 
ÊÐÀÑÈÌÈÐÀ ÑÐÅÄÊÎÂÀ

Âàñèë Ïåòðîâ*

Помня един анек дот от исто рията на кон сти ту цион но то пра-
во. През XIX век един от френ ски те кра ле (на вяр но „Кралят кру-
ша“ Луи Филип?) искал да про ка ра ли бе ра лен за кон. В ка ма ра та 
на пе ро ве те оба че, в която са мият той наз на чил мно го кон сер ва-
то ри, за ко нът срещ нал от пор. Ядосан, кра лят запла шил да наз на-
чи още мно го пе ро ве ли бе ра ли, за да про ка ра за ко на и да натрие 
но са на кон сер ва то ри те. Казал: „Ще наз на ча тол ко ва мно го но ви 
пе ро ве, че ще бъ де все ед но да ли си пер, или не си пер“ – и та ка 
запла шил накрат ко, че ще обез це ни об щест ве но то по ло же ние на 
перовете. Такова е по ло же нието с вся ка длъж ност или тит ла, с 
която сдо би ва не то ста ва пре ка ле но лес но.

Подобна е хи по те за та с по ло же нието на ха би ли ти ра ни те ли-
ца у нас се га. Твърди се, че днес в обез лю дя ва ща се България има 
об що 8000 до цен ти и про фе со ри.1 Това ед ва ли е из не над ва що, 
ка то се има пред вид, че да нъ копла те цът из дър жа 2197 съ дии, 
1538 про ку ро ри и 435-има сле до ва те ли.2 Във връз ка с то ва из-
глеж да нез на чи тел но и не умест но да се спо ме на ва кой то и да е 
от де лен юрист, в част ност пре по да ва тел.

Мисля си оба че, че си стру ва от бе ляз ва не то на го диш ни на та 
от рож де нието на един пре по да ва тел и учен, кой то е допри на сял 
и про дъл жа ва да допри на ся на по ле то на бъл гар ска та тру до-
воправ на и оси гу ри тел ноправ на док три на. Макар да съм бил сту-
дент на проф. д-р Красимира Средкова3 и да имам спо ме ни от 

* Съдия в Софийския ра йо нен съд, док тор по пра во.
1 Статия на Силвия Георгиева „И Айнщайн ня ма да покрие но ви те ака де мич-

ни изиск ва ния на МОН“ във в. „Сега“, 10.05.2022 г., https://www.segabg.com/
node/214765.

2 http://www.vss.justice.bg/page/view/107994. 
3 Професор д-р Красимира Средкова ми е че ла лек ции по тру до во пра во. По 

оси гу ри тел но пра во съм по се ща вал лек циите на доц. д-р Ванюша Ангушева. 
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нейно то пре по да ва не и из пит ва не, вклю чи тел но от се местриал-
ния из пит по тру до во пра во и от дър жав ния из пит по граж дан-
скоправ ни науки4, стру ва ми се, че ос нов но то, с което пре по да ва-
те ли те по пра во мо гат да се пом нят, не е точ но пре по да ва не то, а 
наука та, която пра вят. Защо то ва е та ка?

Преподаването е уст но из куст во, което не се уда ва все ки му, 
а и из ре че но то, как то е из вест но, бър зо от ли та. Студентите обик-
но ве но имат лю би ми пре по да ва те ли сред те зи, които во дят ре-
дов но лек ции и про веж дат упраж не нията си, го во рят прият но, 
раз бра но и увле ка тел но. Обичат и те зи, които „да ват лес но из пи-
та“. Обаче пре по да ва не то не е точ но наука, то е са мо сред ст во 
ве че натру па но то ко ли чест во зна ния в да де на ма те рия да бъ де об-
го во ре но, да бъ де раз ка за но и обяс не но на но во то по ко ле ние сту-
ден ти. Наука е зна нието да се прид ви жи напред, да се обо га ти, да 
се до ба ви не що но во. Това ста ва по на ча ло с пи са не, а пи са не то е 
са мот но, труд но за ни ма ние, изиск ва що постоян ст во.

Приносът на проф. д-р Красимира Средкова в тру до воправ-
на та и в оси гу ри тел ноправ на та наука у нас и в чуж би на е то ва, с 
което тя заслу жа ва да бъ де от бе ля за на. Нямам пред вид са мо броя 
и раз но обра зието на публи ка циите.5 Впечатляваща е от да де-
ност та на проф. д-р Красимира Средкова на наука та: уси лието да 
се публи ку ват мо ногра фии, ръ ко вод ст ва, сту дии, ста тии, да се 
пре веж дат на бъл гар ски език ра бо ти на чуж дестран ни ав то ри и 
пр. – го ди на след го ди на. Отдадеността ѝ на наука та ли чи в то ва, 
че по ве че то публи ка ции не са пра ве ни, за да се до бие же ла на та 
ака де мич на сте пен или длъж ност, как то е оби чай но се га сред по-
ве че то юристи в наука та. И мал цината сту ден ти и прак ти ку ва щи 
юристи, които искат да про че тат не що по ве че от обо рот ни те лек-
ции по пред ме та или ак ту ал ния учеб ник по дис ципли на та, мо гат 
мно го да се обо га тят в област та на тру до во то и оси гу ри тел но то 
пра во, ако раз гле дат публи ка циите на юби ля ря.

4 И два та из пи та взех при нея труд но, с пе ти ца. 
5 Списъкът им в Алманаха на Юридическия фа кул тет на Софийския уни-

вер си тет „Св. Климент Охридски“ (1892–2017), кой то ще бъ де ци ти ран по-до-
лу, се прости ра на 15 стра ни ци. 
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Скромният ми при нос към от бе ляз ва не то на го диш ни на та на 
проф. д-р Красимира Средкова е да напра вя опит да до пъл ня6 
библиогра фията ѝ, за да е ак ту ал на към днеш на да та и да бъ де 
достъп на за пол з ва не от по-ши рок кръг чи та те ли.

На чи та те ли те по же ла вам прият но и пол зот вор но че те не, а 
на проф. д-р Красимира Средкова – още мно го твор чески си ли.

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß ÍÀ ÒÐÓÄÎÂÅÒÅ ÍÀ ÏÐÎÔÅÑÎÐ Ä-Ð 
ÊÐÀÑÈÌÈÐÀ ÑÐÅÄÊÎÂÀ

КНИГИ
Правното по ло же ние на мла деж та в НРБ. С.: Народна мла-

деж, 1988, 128 с. (В съ ав тор ст во).
Специална закри ла на ня кои ка те го рии ра бот ни ци. С.: Наука 

и из куст во, 1988, 92 с.
Извънреден труд. С.: Наука и из куст во, 1989, 128 с.
Коментар на Кодекса на тру да. С.: КНСБ, 1993, 520 

с. (Съавт.: В. Мръчков, Ат. Василев, а от 13. изд. – Ем. Мингов; 
авт.: гл. VІІ, VІІІ, ХІІІ–ХV и ХVІІ).

2. пре раб. и доп. изд., С.: Сиби, 1995, 704 с. (Предм. ука зат.: 
с. 691–692); 3. доп. изд., 1996, 768 с. (Предм. ука зат.: с. 763–767); 
4. доп. изд., 1997; 5. осн. пре раб. и доп. изд., 2001; 6. пре раб. и 
доп. изд., 2002; 7. изд., 2003, 968 с. (Предм. ука зат.: с. 962–966); 8. 
изд., 2005, 1032 с. (Предм. ука зат.: с. 1029–1031); 9. изд., 2007 
(Предм. ука зат.: с. 1097–1102); 10. изд., 2009, 1168 с. (Предм. ука-
зат.: с. 1160–1166); 11. изд., 2013, 1216 с. (Предм. ука зат.: с. 1212–
1215); 12. изд., 2016, 1225 с. (Предм. указ.: с. 1219–1224); 13. изд., 
2021, 1224 с. (Предм. указ.)

Правен ре жим на ра бот но то вре ме. С.: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 1993, 232 с.

Трудови и оси гу ри тел ни пра ва на без ра бот ния. С.: Сиби, 
1995, 218 с.

6 За ос но ва съм пол з вал библиогра фията на Явор Михайлов, Людмила 
Николова, Йоланта Георгиева, Стефка Захариева. Алманах на Юридическия 
фа кул тет при Софийския уни вер си тет „Св. Климент Охридски“ (1892–2017). 
С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018. 



61Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Здравното оси гу ря ва не в България. С.: ИК „Труд и пра во“, 
1999, 640 с. (В съ ав тор ст во).

Младежката без ра бо ти ца. Социални и прав ни пробле ми. С.: 
Сиела, 2000, 138 с. (В съ ав тор ст во).

Наръчник на ра бо то да те ля. С.: Сиби, 2002, 226 с.
Здравословни и бе зо пас ни усло вия на труд. [Нормативни ак-

то ве. Съдебна прак ти ка. Административна прак ти ка. Приложен 
ко мен тар], С.: ИК „Труд и пра во“, 2003, 576 с. (Съавт.: Н. 
Гевренова, Ив. Янев; авт.: § 1; § 3, т. І – 4, т. ІІ – 11; § 5; § 6, т. І и 
ІІ).

2. пре раб. и доп. изд., 2005, 640 с. (Ръковод. на авт. ко лек тив, 
състав. и об ща ред....; съ авт.: Н. Гевренова, Ив. Янев; авт.: § 1; 
§ 3, т. І – 4, т. ІІ – 11; § 4, т. І и т. ІІ; § 6; § 7, т. І и ІІ).

Съвременното пра во – пробле ми и тен ден ции. С., 2011, 496 
с. (Състав.:...). (Рез. на англ. и рус. ез.).

Актуални пробле ми на тру до во то и оси гу ри тел но то пра во. 
Т. VI. В чест на 10-го диш ни на та от съз да ва не то на ка тед ра 
„Трудово и оси гу ри тел но пра во“ в Софийския уни вер си тет „Св. 
Климент Охридски“. Съст. и науч на ред. проф. д-р Кр. Средкова. 
С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, 189 с.

Regulating the employment relationship in Europe: A guide to 
Recommendation № 198. Geneva, 2013, 92 p. (В съ ав тор ст во).

Worker participation in Central and Eastern Europe: Challenges 
and Opportunities for the Works Councils’ System. The Netherlands: 
Wolters Kluwer Law and Business, 2014 (Съавт.: R. Blainpain, N. 
Lyutov).

Актуални пробле ми на тру до во то и оси гу ри тел но то пра во. 
Т. VII. Предизвикателствата пред бъл гар ско то тру до во за ко но да-
тел ст во. Съст. доц. д-р Н. Гевренова, науч на ред. проф. д-р 
Кр. Средкова. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, 263 с.

Актуални пробле ми на тру до во то и оси гу ри тел но то пра во. 
Т. VIII. Осигурителна ли е бъл гар ска та оси гу ри тел на систе ма? 
Съст. и науч на ред. проф. д-р Кр. Средкова. С.: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2016, 224 с.

Актуални пробле ми на тру до во то и оси гу ри тел но то пра во. 
Т. IX. Право и со циал на по ли ти ка. Съст. и науч на ре дак ция проф. 
д-р Кр. Средкова. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 269 с.



62 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Международната ор га ни за ция на тру да и България. 100 го-
ди ни и за напред. Сборник докла ди и науч ни съ об ще ния от меж-
ду на род на кон фе рен ция. Ред. проф. д-р Е. Мингов, проф. д-р 
Ир. Илиева, проф. д-р Кр. Средкова. С.: Българска асо циация по 
тру до во пра во и об щест ве но оси гу ря ва не, 2020, 407 с.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
Сборник ка зу си по тру до во пра во. [Уч. по ма га ло]. С.: СУ 

„Кл. Охридски“, 1978, 236 с. (Съавт.: К. Милованов, В. Ангушева).
2. изд., 1983.
Почивки и от пуски. [Уч. по ма га ло]. С.: Висш инст. „Г. 

Димитров“ – МВР, 1989, 48 с.
Работно вре ме. [Уч. по ма га ло]. С.: Висш инст. „Г. 

Димитров“ – МВР, 1989, 52 с.
Трудово пра во на Република България. Безопасни и здра-

вослов ни усло вия на тру да. [Лекции]. С.: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 1994, 84 с.

Брайлово изд. Т. 1–2, 1996.
Трудово пра во на Република България. Отпуски. [Лекции]. 

С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 1994, 48 с.
Трудово пра во на Република България. Работно вре ме и по-

чив ки. [Лекции]. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 1995, 64 с.
Брайлово изд. Т. 1–2, 1996.
Т. 1.63 л.
Т. 2.51 л.
Трудово пра во на Република България. Трудови спо ро ве. 

[Лекции]. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 1995, 84 с.
Ръководство за прак ти ческа под го тов ка по тру до во пра во. 

С.: Сиби, 1996, 392 с. 2. изд. Сиби, 2020, 454 с.
Трудово пра во на Република България. Трудова дис ципли на. 

[Лекции]. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 1996, 46 с.
Краткосрочно об щест ве но оси гу ря ва не. [Лекции по оси гу-

ри тел но пра во]. С.: Сиби, 1997, 128 с.
2. пре раб. изд., 1998.
Осигурени со циал ни риско ве. [Лекции по оси гу ри тел но пра-

во]. С.: Сиби, 1997, 124 с.



63Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Трудово пра во на Република България. Изменение на тру до-
во то пра во от но ше ние. [Лекции]. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 
1997, 52 с.

Трудово пра во на Република България. Индивидуално тру-
до во пра во от но ше ние. [Лекции]. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 
1997, 84 с.

Социално под по ма га не. [Лекции по оси гу ри тел но пра во]. С.: 
Сиби, 1998, 128 с.

Здравно оси гу ря ва не. [Лекции по оси гу ри тел но пра во]. С.: 
Сиби, 1999, 140 с.

Пенсионно оси гу ря ва не. [Лекции по оси гу ри тел но пра во]. 
С.: Сиби, 1999, 144 с.

Осигурителни пра во от но ше ния. [Лекции по оси гу ри тел но 
пра во]. С.: Сиби, 2000, 136 с.

Предмет, ме тод и из точ ни ци на оси гу ри тел но то пра во. 
[Лекции по оси гу ри тел но пра во]. С.: Сиби, 2000, 128 с.

Трудово пра во на Република България. Основания за въз-
ник ва не на ин ди ви ду ал но тру до во пра во от но ше ние. [Лекции]. С.: 
УИ „Св. Климент Охридски“, 2000, 80 с.

Dictionary of Social Protection Terms. Речник на тер ми ни те по 
со циал на за щи та. С.: European Commission, 2000, 424 с. (В съ ав-
тор ст во).

Glossary of Social Protection Terms. Глосар на тер ми ни те по 
со циал на за щи та. С.: European Commission, 2000, 364 с. (В съ ав-
тор ст во).

Трудово пра во и об щест ве но оси гу ря ва не. [Уч. по ма га ло за 
ад ми нистра цията във висш. y-щa и об щин. съ ве ти]. С.: Tempus. 
PHARE, 2001, 96 с.

Textbuch zum deutschen Recht. S., Germanicum, 2001, 488 S. 
(В съ ав тор ст во).

Осигурително пра во. С.: Сиби, 2004, 552 с. (Цит. лит.: под 
ли ния и в нач. на вся ка гл.; аз бу чен указaт.: в края на уч.).

2. пре раб. и доп. изд., 2006, 616 с.; 3. пре раб. и доп. изд., 
2008, 648 с.; 4. пре раб. и доп. изд., 2012, 664 с.; 5. пре раб. и доп. 
изд., 2016, 648 с.

Правна кли ни ка. [Практическо ръ ко вод ст во]. С.: Сиби, 2006, 
324 с. (В съ ав тор ст во).



64 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Трудово пра во. Обща част. [Лекции]. С.: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2010, 156 с.

Трудово пра во. Специална част. Дял І. Индивидуално тру до-
во пра во. [Лекции]. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2011, 544 
с. (Цит. лит.: под ли ния и в кр. на вся ка гл.; предм. по ка за лец: 
с. 533–541).

Трудово пра во. Лекции. Специална част. Дял II. Колективно 
тру до во пра во. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, 173 с.

СТУДИИ И СТАТИИ
Нов Кодекс на тру да на ГДР. – Социалистическо пра во, 

1977, № 2, 63–69.
Искането на проф съ юз но то ръ ко вод ст во за увол не ние по 

чл. 29, б. „и“ КТ. – Социалистическо пра во, 1978, № 9, 48–55.
Правно ре гу ли ра не на не пъл но то ра бот но вре ме. – 

Социалистическо пра во, 1979, № 7, 22–30.
Историческо раз ви тие на прав на та регла мен та ция на ра бот-

но то вре ме в бъл гар ско то тру до во за ко но да тел ст во. – Годишник 
на СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически фа кул тет, 72, 
[1979], 1981, № 2, 111–155.

Правен ре жим на на ма ле но то ра бот но вре ме. – 
Социалистическо пра во, 1981, № 9, 36–45.

Метод на прав но ре гу ли ра не на ра бот но то вре ме. – Правна 
ми съл, 1982, № 5, 36–45.

Задължението за спаз ва не на ра бот но то вре ме. – В: Актуални 
граж дан скоправ ни пробле ми. (Трудове, пос ве те ни на акад. Любен 
Василев). С.: БАН, 1983, 277–293.

Правни пробле ми на до пъл ни тел ния добро во лен труд. – 
Социалистическо пра во, 1983, № 5, 47–51.

Участие Болгарских про фес сиональных со юзов в ре али за-
ции дис ципли нар ной от ветст вен ности ра бо чих и слу жа щих. – В: 
Роль юри ди ческой от ветст вен ности в укрепле нии го су дар ст вен-
ной дис циплины. С., 1983, 269–277.

Прекратяване на тру до вия до го вор по иска не на проф съ юз-
но то ръ ко вод ст во (чл. 29, б. „и“ КТ). – Лекции за след диплом на 
ква ли фи ка ция на юристи. Т. 23. Част І. С., 1984, 139–187.



65Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Нови мо мен ти в прав ния ре жим на ра бо те щи те пен сионе-
ри. – В: Актуални пробле ми на вътреш ния и меж ду на ро ден жи-
вот. С., 1985, № 16, 7–11.

Трудовоправна закри ла на мла деж кия труд. – Младеж, 1985, 
№ 8–9, 41–43.

Нови мо мен ти в прав на та уред ба на до пъл ни тел ния труд. – 
Социалистическо пра во, 1986, № 11, 40–49.

Нови мо мен ти в прав на та уред ба на сключ ва не то на тру до-
вия до го вор. – Икономика и ор га ни за ция, 1986, № 6, 40–44.

Понятието из вън ре ден труд. – Правна ми съл, 1986, № 6, 35–
46.

Трудови спо ро ве. – В: Въпроси на но вия Кодекс на тру да. С., 
1986, 75–82.

Трудовоправна закри ла на мла деж та. – В: Младежта и со-
циалисти ческо то пра во. С., 1986, 130–160.

Die Mitwirkung der Arbeiterkollektive bei der Regelung der 
innerbetrieblichen Ordnung und der Arbeitsschutzes in den Betrieben, 
Einrichtungen und Organisationen. – In: Interessendialektik der 
Arbeiterlkollektiven und Leistungsprozess. Freiberg: Bergakademie, 
1986, 189–193.

New Labour Code to promote workers’ participation. – Social 
and Labour Bulletine, 1986, № 3–4, 435–437.

Кодексът на тру да и участието на тру до вия ко лек тив в ло-
кал но то ре гу ли ра не на тру до ви те от но ше ния в пред приятията. – 
В: Участие на тру де щи те се в управле нието на пред приятието в 
со циалисти чески те стра ни. С., 1987, 140–150.

Новият Кодекс на тру да и до го вор но то ре гу ли ра не на тру до-
ви те от но ше ния. – В: Кодексът на тру да в дейст вие. С., 1987, 
146–155.

Ролята на ко ми сията за тру до ви спо ро ве за прав но то въз пи-
та ние на ра бот ни ци те. – В: Актуални пробле ми на вътреш ния и 
меж ду на ро ден жи вот. С., 1988, № 7, 7–12.

Трудово пра во от но ше ние въз ос но ва на из бор: въз ник ва не и 
прекра тя ва не. – В: Правна закри ла на тру да. С., 1988, № 7, 47–52.

Новият Кодекс на тру да и пра во мо щията на тру до вия ко лек-
тив във връз ка с по ла га не то на из вън ре ден труд. – В: Самоупра-
влението в по ли ти ческа та, сто пан ска та и ду хов на та област. С., 
1989, 60–87.



66 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Правото на ра бот ни ка на ин фор ма ция. – Държава и пра во, 
1989, № 7, 59–67.

Обществени функ ции на прав на та уред ба на ра бот но то вре-
ме. – Държава и пра во, 1990, № 4, 34–40.

Мотивиране на ак то ве те от нос но тру до воправ но то по ло же-
ние на ра бот ни ка. – Съвременно пра во, 1991, № 1, 38–45.

На ос но ва та на ста ра та тра ди ция – нов тип обра зо ва ние в 
Юридическия фа кул тет на Софийския уни вер си тет „Св. Климент 
Охридски“. [Съкратен доклад, из не сен пред фа кул тет ния съ вет на 
ЮФ при СУ „Св. Климент Охридски“]. – Съвременно пра во, 
1991, № 5, 73–81.

Правен ре жим на нощ ния труд. – Съвременно пра во, 1991, 
№ 5, 16–23.

Правни фор ми за включ ва не на сту ден ти те в об щест ве но то 
произ вод ст во през сво бод но то вре ме. – Годишник на СУ „Св. 
Климент Охридски“, Юридически фа кул тет, 82, [1989], 1991, 
№ 1, 219–230.

Ред и усло вия за упраж ня ва не пра во то на стач ка. – Съвре-
менно пра во, 1991, № 3, 30–37.

Нелоялна конку рен ция на ра бо то да тел от слу жи тел по тру-
до во пра во от но ше ние с не го. – Търговско пра во, 1992, № 3, 
28–32.

Хроника на един юби лей. [100 го ди ни Юридически фа кул-
тет на Софийския уни вер си тет „Св. Климент Охридски“]. – 
Съвременно пра во, 1992, № 5, 3–11.

Българското юри ди ческо обра зо ва ние – тра ди ции и про мя-
на. – В: Юридическото обра зо ва ние в съвре мен ния свят. С.: Сиби, 
1993, 7–25.

Също и на англ. ез., 157–174.
Договори за до пъл ни те лен труд със слу жи те ли на МВР. – 

Практическо пра во, 1993, № 9, 2–9.
Измененията на Кодекса на тру да и до го вор но то ре гу ли ра не 

на ра бот но то вре ме. – Закон, 1993, № 2, 21–30.
Измененията в Кодекса на тру да от де кем ври 1992 г. и пра-

во то на пла тен го ди шен от пуск. – Практическо пра во, 1993, № 4, 
39–45.

Обезщетение за без ра бо ти ца спо ред бъл гар ско то оси гу ри-
тел но за ко но да тел ст во. – Съвременно пра во, 1993, № 6, 43–55.



67Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Общи изиск ва ния за постъп ва не на ра бо та и до ку мен ти за 
тях но то удосто ве ря ва не. – Практическо пра во, 1993, № 1, 40–41.

Осигуреният со циален риск „без ра бо ти ца“. – Търговско пра-
во, 1993, № 5, 12–17.

Постижения и пробле ми пред юри ди ческо то обра зо ва ние. – 
Правна ми съл, 1993, № 1, 129–132.

Предимства на съ деб на та за щи та на тру до ви те пра ва на 
граж да ни те. – Практическо пра во, 1993, № 3, 28–32.

Трудова книж ка. – Практическо пра во, 1993, № 2, 39–42.
Трудови пра ва при без ра бо ти ца. – Съвременно пра во, 1993, 

№ 4, 24–36.
Трудово пра во от но ше ние за външ но съв мести тел ст во. – 

Съвременно пра во, 1994, № 2, 50–61.
Трудово пра во от но ше ние за вътреш но за мест ва не. – Практи-

ческо пра во, 1994, № 1, 15–19.
Zum Aufbau der Arbeitslosenversicherung in Bulgarien und in 

den anderen ehemals sozialistischen Ländern Osteuropas. – WGO 
Monatshefte für Osteuropäisches Recht, 1994, № 6, 351–360.

Някои пробле ми в прав на та уред ба от нос но юри ди ческо то 
обра зо ва ние в България. – Съвременно пра во, 1995, № 3, 85–96.

Пета евро пейска ре гионал на кон фе рен ция на Междуна-
родната ор га ни за ция по тру да. – Съвременно пра во, 1995, № 6, 
101–106.

Die bulgarische Arvbeitsgesetzgebung auf dem Wege der 
Reformen. – Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- 
und Sozialrecht, 1995, № 2, 253–262.

Labour Law and Social Security in Post-Communist Bulgaria. – 
In: Legal Reform in Post-Communist Europe. A View from Within. 
Ed. St. Frankowski, P. Stevan III. Dordrecht/Boston/London: Martinus 
Nijhof Publishers, 1995, 449–472.

Новият Закон за вис ше то обра зо ва ние и въз ник ва не то на 
тру до во то пра во от но ше ние с науч но-пре по да ва тел ски те кад ри 
във вис ши те учи ли ща. – Съвременно пра во, 1996, № 3, 52–61.

Стимули за ра бо то да те ли те на па за ра на тру да. – Търговско 
пра во, 1996, № 5–6, 13–20.

Tendenzen in dem Stand und der Dauer der Arbeitslosen ver-
sicherungsleistungen in Bulgarien und in den anderen europäischen 



68 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Staaten während des Übergangs zur Marktwirtschaft. – International 
Social Security Review, 1996, № 4, 39–52.

На англ., араб., исп., нем. и фр. ез.
Взаимодействие меж ду мест ни те ор га ни и несто пан ски те 

ор га ни за ции при управле нието на тру до ви те и оси гу ри тел ни те 
от но ше ния. – В: Отношения меж ду несто пан ски те ор га ни за ции и 
мест на та власт – прав ни мо де ли и прак ти ки. С., 1997, 41–54.

Изчисляване на ра бот но то вре ме. – Търговско пра во, 1997, 
№ 4, 24–32.

Право на сдру жа ва не на ра бо то да те ли те. – Съвременно пра-
во, 1997, № 6, 69–82.

За пра во то на со циал но под по ма га не. – Съвременно пра во, 
1998, № 5, 18–30.

За хал ту ра та в за ко но да тел ст во то (или как не тряб ва да се 
пи шат за ко ни). – Съвременно пра во, 1998, № 2, 28–40.

Понятието без ра бо тен в но во то бъл гар ско за ко но да тел-
ство. – Правна ми съл, 1998, № 3, 76–89.

България, Европа, све тът – и со циал но то за ко но да тел ст во. – 
Инф. бюл. по тру да, 1999, № 1, 76–80.

Всеобщата декла ра ция за пра ва та на чо ве ка и пра во то на со-
циал на си гур ност. – Съвременно пра во, 1999, № 1, 18–29.

Координацията на бъл гар ско то оси гу ри тел но пра во с меж ду-
на род ни те и евро пейски те стан дар ти. – Съвременно пра во, 1999, 
№ 6, 20–33.

Международноправна уред ба на забра на та на дискри ми на-
цията в тру да и про фе сиите. – Информационен бю ле тин по тру да, 
1999, № 11, 76–80.

Международноправна уред ба на забра на та на при ну ди тел-
ния труд. – Информационен бю ле тин по тру да, 1999, № 10, 76–80.

Международноправна уред ба на от пуски те. – Информа-
ционен бю ле тин по тру да, 1999, № 4, 92–96.

Международноправна уред ба на пра во то на труд. – Инфор-
ма ционен бю ле тин по тру да, 1999, № 9, 76–80.

Международноправна уред ба на ра бот но то вре ме и по чив ки-
те. – Информационен бю ле тин по тру да, 1999, № 3, 74–80.

Необходими про ме ни в Закона за здрав но оси гу ря ва не. – 
Съвременно пра во, 1999, № 5, 67–77.



69Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Осигурителноправна закри ла на майчин ст во то. – Юриди-
чески свят, 1999, № 2, 110–129.

От как ва ре фор ма се нуж дае бъл гар ско то тру до во за ко но да-
тел ст во. – Информационен бю ле тин по тру да, 1999, № 2, 76–80.

Уволнението по ра ди пен сиони ра не на слу жи те ли от МВР в 
прак ти ка та на Върховния ад ми нистра ти вен съд. – Администра-
тивно пра во съ дие, 1999, № 5–6, 53–57.

Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und das Recht auf 
soziale Sicherheit in der bulgarischen und deutschen Gesetzgebung. – 
In: Germanica. Jahrbuch für deutschlandkundliche Studien. 6. Jg. 
1999. Die Menschenrechte. Dobrodan, Alja Verlag, 1999, 107–128.

Кодексът за за дъл жи тел но то об щест ве но оси гу ря ва не ра зо-
ча ро ва очак ва нията. – Общество и пра во, 2000, № 1, 8–10.

Международноправна уред ба на бе зо пас ни те и здра вослов-
ни усло вия на труд. – Информационен бю ле тин по тру да, 2000, 
№ 8, 73–78.

Международноправна уред ба на закри ла та на тру да на не-
пъл но лет ни те. – Информационен бю ле тин по тру да, 2000, № 11, 
76–80.

Новото по ня тие за тру до ва зло по лу ка. – Адвокатски преглед, 
2000, № 10, 5–11.

Осигурителна ли е бъл гар ска та здрав но оси гу ри тел на систе-
ма? – Съвременно пра во, 2000, № 2, 7–14.

Условия за упраж ня ва не на юри ди ческа та про фе сия в дър-
жа ви те от Европейския съ юз. – Съвременно пра во, 2000, № 4, 
97–102.

Допълнителни за дъл же ния на дър жав ния слу жи тел по чл. 21, 
ал. 3 ЗДСл. – Труд и пра во, 2001, № 3, 16–20; № 4, 33–37.

Задължението на ра бо то да те ля да пре доста вя ин фор ма ция 
на ра бот ни ци те и слу жи те ли те спо ред пра во то на Европейския 
съ юз. – Информационен бю ле тин по тру да, 2001, № 11, 76–80.

Източници на пра во то на Европейския съ юз. – Информа-
ционен бю ле тин по тру да, 2001, № 7, 75–80.

Международноправна уред ба на пен сион но то оси гу ря ва не. – 
Информационен бю ле тин по тру да, 2001, № 3, 74–80.

Обявяване на конкурс по си ла та на за кон. – Труд и пра во, 
2001, № 11, 5–8.



70 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Основни из ме не ния в Кодекса на тру да през 2001 г. – 
Наръчник на ико но миста, 2001, № 5, 127–173.

Принцип на не до пусти мост на дискри ми на цията по ет ни-
чески или ра сов приз нак спо ред Директива 2000/43/ЕС от 29 юни 
2000 г. и бъл гар ско то тру до во и оси гу ри тел но за ко но да тел ст во. – 
Юридически свят, 2001, № 1, 154–163.

Принципът за ра вен ст во на ра бот ни ци те и слу жи те ли те в 
пра во то на Европейския съ юз. – Информационен бю ле тин по 
тру да, 2001, № 9, 76–80.

Промяна на ра бо то да те ля спо ред из ме не нията на Кодекса на 
тру да от март 2001 г. – Труд и пра во, 2001, № 9, 5–7.

Развитие на произ вод ст ве на та функ ция на тру до во то пра во 
чрез прав на та уред ба на ра бот но то вре ме. – Юридически свят, 
2001, № 2, 17–43.

Свободата на дви же ние на ра бот ни ци те и слу жи те ли те ка то 
ос но вен прин цип в пра во то на Европейския съ юз. – Информа-
ционен бю ле тин по тру да, 2001, № 8, 75–80.

Техническа закри ла на тру да на ра бот ни ци те и слу жи те ли те 
спо ред пра во то на Европейския съ юз. – Информационен бю ле тин 
по тру да, 2001, № 10, 76–87.

Трудовите до го во ри за опре де лен срок спо ред из ме не нията в 
Кодекса на тру да от м. март 2001 г. – Труд и пра во, 2001, № 6, 
5–7.

Удължаване на ра бот но то вре ме. – Съвременно пра во, 2001, 
№ 3, 7–20.

Видове пла тен го ди шен от пуск. – Труд и пра во, 2002, № 2, 
5–9.

Комитет по сво бо да на сдру жа ва не то при Административния 
съ вет на Международната ор га ни за ция на тру да. – Информа цио-
нен бю ле тин по тру да, 2002, № 12, 55–60.

Конкурсът ка то ос но ва ние за въз ник ва не на тру до во пра во-
от но ше ние. – Труд и пра во, 2002, № 8, 5–9.

Критичен преглед на прак ти ка та на Върховния ад ми нистра-
ти вен съд по за дъл жи тел но то об щест ве но оси гу ря ва не за пе риода 
1999–2001 г. – Юридически свят, 2002, № 2, 212–235.

Минимална въз раст за приема не на ра бо та. – Труд и пра во, 
2002, № 6, 16–17.



71Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Националният рам ков до го вор ка то из точ ник на оси гу ри тел-
но то пра во. – Съвременно пра во, 2002, № 2, 51–64.

Новото по ня тие за про фе сионал на бо лест. – Труд и пра во, 
2002, № 7, 47–52.

Основни оси гу ри тел ни пла ща ния спо ред ко ор ди на цион ни те 
пра ви ла на Европейския съ юз. – Информационен бю ле тин по 
тру да, 2002, № 6, 51–56.

Основни прин ци пи на ко ор ди на цията на оси гу ри тел ни те 
систе ми спо ред пра во то на Европейския съ юз. – Информационен 
бю ле тин по тру да, 2002, № 5, 75–80.

Ред за уста но вя ва не на тру до ва та зло по лу ка. – Труд и пра во, 
2002, № 9, 57–61.

Бюрото по тру да и ли це то, което тър си ра бо та. – Труд и пра-
во, 2003, № 9, 41–46.

Критичен преглед на прак ти ка та на Върховния ад ми нистра-
ти вен съд по за дъл жи тел но то об щест ве но оси гу ря ва не през 
2002 г. – Юридически свят, 2003, № 2, 155–194.

Органи по тру до ва та заетост. – Труд и пра во, 2003, № 8, 50–
53.

Права и за дъл же ния на ра бо то да те ля на па за ра на тру да. – 
Труд и пра во, 2003, № 9, 41–46.

Експертиза на ра бо тоспо соб ност та в прак ти ка та на ВАС 
през 2002 г. – Съвременно пра во, 2003, № 4, 60–73.

Правото на здра вослов ни и бе зо пас ни усло вия на труд. – В: 
Юбилеен сбор ник в па мет на про фе сор Витали Таджер. С., 2003, 
416–435.

Индивидуализацията на пен сион ни те пра ва в ня кои дър жа ви 
от Европейския съ юз и дър жа ви – кан ди да ти за ЕС. – Информа-
ционен бю ле тин по тру да, 2004, № 5, 69–76.

Новият за кон за здра ве то. – Труд и пра во, 2004, № 5, 16 
с. (Приложение).

Промени в прав ния ре жим на от пуски те от юни 2004 г. – 
Актив, 2004, № 9, 34–36.

Промените в Кодекса на тру да от юни 2004 г. – Труд и пра-
во, 2004, № 3, 24 с. (Приложение).

Трудови пра ва на уча щи те се без от къс ва не на произ вод-
ство то. – В: Актуални пробле ми на тру до во то и оси гу ри тел но то 



72 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

пра во. Т. І. (В па мет на доц. Елисавета Христова). С., 2004, 150–
167.

Уреждане на ко лек тив ни тру до ви спо ро ве чрез ар битраж. – 
Юридически свят, 2004, № 1, 135–156.

Конвенция № 173 от нос но за щи та та на взе ма нията на ра бот-
ни ци те в слу чай на не състоятел ност на ра бо то да те ля. – Труд и 
пра во, 2005, № 11, 7–10.

Критичен преглед на прак ти ка та на Върховния ад ми нистра-
ти вен съд по за дъл жи тел но то об щест ве но оси гу ря ва не през 
2004 г. – Юридически свят, 2005, № 2, 150–170.

Необходими про ме ни в ре да за раз глеж да не на ин ди ви ду ал-
ни те тру до ви спо ро ве. – Съвременно пра во, 2005, № 6, 7–19.

Новата прав на уред ба на експер ти за та на ра бо тоспо соб ност-
та. – Труд и пра во, 2005, № 3, 16 с. (Приложение).

Посреднически функ ции на Агенцията по заетост та. – 
Търговско пра во, 2005, № 3, 7–24.

Критичен преглед на прак ти ка та на Върховния ад ми нистра-
ти вен съд по дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не през 2005 г. – 
Юридически свят, 2006, № 2, 147–201.

Поредни не до ра зу ме ния в тру до во то за ко но да тел ст во с 
евро пейско оправ да ние. – Съвременно пра во, 2006, № 2, 7–21.

Прилагане на Европейската со циал на хар та във вътреш ни те 
прав ни систе ми. – Съвременно пра во, 2006, № 5, 7–24.

Improving Judicial Mechanisms for Settling Labour Disputes in 
Bulgaria. – In: Improving Judicial Mechanisms for Settling Labour 
Disputes in Bulgaria. Budapest: SRO, 2006, 9–31.

Българското тру до во за ко но да тел ст во – 100 го ди ни и след 
то ва. – В: Актуални пробле ми на тру до во то и оси гу ри тел но то 
пра во. Т. ІІ. 100 го ди ни тру до во за ко но да тел ст во в България. С., 
2007, 19–58.

Конвенция № 156 на МОТ за тру де щи те се със се мей ни за-
дъл же ния вле зе в си ла за България. – Труд и пра во, 2007, № 6, 
5–7.

Осигурителни по мо щи. – Съвременно пра во, 2007, № 6, 
7–19.

Прилагане на меж ду на род ни те тру до воправ ни нор ми – 
вътре шен и меж ду на ро ден кон трол. – Юридически свят, 2007, 
№ 1, 29–40.



73Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Същност и раз ви тие на ко ор ди на цията на систе ми те за со-
циал на си гур ност в Европейския съ юз. – Административно пра-
во съ дие, 2007, № 4, 15–29.

Трябва ли да допла ща ме ме ди цин ска та по мощ. – Общество 
и пра во, 2007, № 4, 2–9.

За по ня тието „Трудово пра во на Европейския съ юз“. – Труд 
и пра во, 2008, № 1, 5–12.

Конвенция № 181 на Международната ор га ни за ция на тру да 
от нос но част ни те бю ра по тру да. – Информационен бю ле тин по 
тру да, 2008, № 1, 73–75.

Критичен преглед на прак ти ка та на Върховния ад ми нистра-
ти вен съд по дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не през 2006 г. – 
Юридически свят, 2008, № 1, 155–177.

Критичен преглед на прак ти ка та на Върховния ад ми нистра-
ти вен съд по дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не през 2007 г. – 
Юридически свят, 2008, № 2, 219–240.

Многостранни фор ми на со циален диалог в България. – 
Съвременно пра во, 2008, № 2, 7–25.

Нови мо мен ти в уред ба та на пра во то на сво бод но дви же ние 
и пре би ва ва не в Европейския съ юз спо ред Директива 2004/38 на 
Европейския пар ла мент и Съвета. – Инф. бюл. по тру да, 2008, 
№ 8, 55–59.

Rechtsgarantien der sozialen Sicherheit in Bulgarien auf dem 
Weg zur Europäische Union. – In: Sozialkapital – Vertrauen – 
Rechtssicherheit. Postsozialistische Gesellschaften und die 
Europäische Union. Freiburger Sozialanthropologische Studien. Band 
19. Hg. Kl. Roth. Lit Verlag CmbH&Co. KG Wien/Lit Verlag Dr. W. 
Hopf. Berlin, 2008, 79–94.

Дифференциация пра во во го ре гу ли ро ва ния тру довых от но-
ше ний и от но ше ний со циаль но го стра хо ва ния в Болгарии. – В: 
Проблемы диф фе рен циации в пра во вом ре гу ли ро ва нии от но ше-
ний в сфе ре тру да и со циаль но го обеспе че ния. (Под ред. К. Н. 
Гусова). Москва, 2009, 433–442.

Кой да ин спек ти ра тру да на за ко но да те ля? – Общество и 
пра во, 2009, № 1, 3–16.

Координационните пра ви ла на ЕС в област та на со циал на та 
си гур ност и бъл гар ска та нор мот вор ческа прак ти ка. – Съвременно 
пра во, 2009, № 2, 7–17.



74 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Тревожно състояние на за ко но да тел ния про цес в България. 
(Изводи от дейност та на Консултативния съ вет по за ко но да тел-
ство то при пред се да те ля на 40-ото Народно събра ние). – Юриди-
чески свят, 2009, № 2, 110–137.

Трудовото пра во на Европейския съ юз и бъл гар ска та прав на 
систе ма. – В: Актуални пробле ми на тру до во то и оси гу ри тел но то 
пра во. Т. ІІІ. Трудовото за ко но да тел ст во на Европейския съ юз и 
бъл гар ска та прав на систе ма. С., 2009, 11–37.

Asistencia sanitaria a immigrantes ilegales en Bulgaria. – In: 
Aspectos jurídicos de la inmigracion irregular en la Uniуn Europea. 
Ediciones laborum. Spain: AZARBE, 2009, 183–194. (Съавт.: Цв. 
Попова).

National social dialogue in Bulgaria: within and beyond 
tripartism. – Pecsi Munkajogi Kozlemenyek, 2009, 55–73.

Международната ор га ни за ция на тру да – ва жен фак тор за 
меж ду на род на та закри ла на тру да. – Информационен бю ле тин по 
тру да, 2010, № 3, 75–81.

Основни прин ци пи на но ва та прав на уред ба на ко ор ди на-
цията на систе ми те за со циал на си гур ност в ЕС. – Съвременно 
пра во, 2010, № 3, 23–35.

Отново за пра во мо щията на ин спек цията по тру да. – В: 
Актуални пробле ми на тру до во то и оси гу ри тел но то пра во. Т. ІV. 
(В па мет на проф. Любомир Радоилски – 100 го ди ни от рож де-
нието и 40 го ди ни от смър т та на проф. Любомир Радоилски). С., 
2010, 205–220.

Правовое ре гу ли ро ва ние со циаль но го обеспе че ния Рес-
публи ки Болгария. – В: Теоретичнi та прак тичнi пробле ми ре-
алiза циi прав лю ди ни у сферi працi i со циаль но го за без пе чен ня. 
Харкiв, 2010, 437–440.

Individualization of social security rights in Bulgaria. – Politika 
spoleczna, Special issue, 2010, 31–34.

Болгарское за ко но да тель ст во о тру де и со циаль ном обеспе-
че нии в усло виях гло ба ли за ции. – В: Международное, рос сийское 
и за ру беж ное за ко но да тель ст во о тру де и со циаль ном обеспе че-
нии: совре мен ное состояние (срав ни тельный ана лиз). Москва, 
2011, 272–278.

За „мо дер на та“ бъл гар ска нор мот вор ческа прак ти ка в тру до-
во то и оси гу ри тел но то пра во. – В: Актуални пробле ми на тру до-



75Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

во то и оси гу ри тел но то пра во. Т. V. Българското тру до во и оси гу-
ри тел но пра во в мо дер ния свят. (В чест на 75-го диш ни на та на 
проф. д. ю. н. Васил Мръчков). С., 2011, 45–65.

Икономическата кри за ли е при чи на за кри за та в тру до во то 
за ко но да тел ст во? – В: Съвременното пра во – пробле ми и тен ден-
ции. С., 2011, 330–346. (Състав.:...). (Рез. на англ. и рус. ез.).

Критичен преглед на прак ти ка та на Върховния ад ми нистра-
ти вен съд по дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не през 2009 г. – 
Юридически свят, 2011, № 2, 188–206.

Общественото оси гу ря ва не се нуж дае от оси гу ря ва не на ка-
чест ве ни за ко ни. – Съвременно пра во, 2011, № 1, 7–17.

Още ед но мне ние за макси мал ния раз мер на пен сиите. – 
Съвременно пра во, 2011, № 6, 44–51.

Developments in Bulgarian Labour Law 2007–2010. – 
Europaische Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2011, № 4, 568–574.

Working time and fl exicurity in Bulgaria. – Current issues of 
business and law, 2011, № 2, 237–249.

Арбитраж за уреж да не на ко лек тив ни тру до ви спо ро ве. – 
Информационен бю ле тин по тру да, 2012, № 12, 18–24.

Нетипичните фор ми на тру до ва заетост се нуж да ят от прав-
на уред ба. – В: Правната наука. Традиции и ак ту ал ност. Пловдив, 
2012, 446–452.

Посредничество за уреж да не на ко лек тив ни тру до ви спо ро-
ве. – Информационен бю ле тин по тру да, 2012, № 11, 21–28.

Система пенсiон но го стра хо ва ния Болгарii. – Право Украiни, 
2012, № 6, 115–125.

Нетипичните фор ми на тру до ва заетост се нуж да ят от прав-
на уред ба. – В: Правната наука. Традиции и ак ту ал ност. [Научна 
кон фе рен ция по слу чай пет де се та та го диш ни на на ПУ „Паисий 
Хилендарски“, Пловдив, 30 сеп тем ври – 1 ок том ври 2011 г., ор га-
низ. от Юридическия фа кул тет]. Пловдив: УИ „П. Хилендарски“, 
2012, 446–452.

За „спе ци фич но то“ в прав на та уред ба на спе ци фич ни те тру-
до ви пра во от но ше ния. – В: Актуални пробле ми на тру до во то и 
оси гу ри тел но то пра во. Т. VI. Българското тру до во и оси гу ри тел-
но пра во – мит и ре ал ност. (В чест на 10-го диш ни на та от съз да ва-
не то на ка тед ра „Трудово и оси гу ри тел но пра во“ в Софийския 
уни вер си тет „Св. Климент Охридски“). С., 2013, 26–39.



76 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

За пред ста ви те ли те на об щи те ин те ре си на ра бот ни ци те и 
слу жи те ли те в пред приятието. – В: Юбилеен сбор ник, пос ве тен 
на 80-го диш ни на та на проф. д. ю. н. Васил Мръчков. С., 2014, 
339–362. (Науч. ред.:...).

Развитие на оси гу ри тел но то пра во. – В: Theo noster. 
(Сборник в па мет на гл. ас. Теодор Пиперков). С., 2014, 240–249. 
(Състав.: М. Новкиришка-Стоянова).

Контрол за спаз ва не на Европейската со циал на хар та. – 
Бюле тин по тру да, 2015, № 11, 79–85.

Отново за Европейската со циал на хар та. – Бюлетин по тру-
да, 2015, № 8, 63–70.

Стари и но ви пре диз ви ка тел ст ва от из точ ни ци те на тру до во-
то пра во, Актуални пробле ми на тру до во то и оси гу ри тел но то 
пра во. Т. VІІ, ре дак то р/и: Красимира Средкова. С.: УИ „Св. 
Климент Охридски“, 2015, 24–32.

Does Bulgarian labour and social security legislation help to 
combat economic crises? Good practices in social law. Eds. Cr. 
Sanches-Rodas Navarro, T. Velasko Portero, из да тел ст во: Thomson 
Reuters Aranzadi, 2015, 69–82.

Social Protection of Refugees in Bulgaria. – Zeitschrift für 
auslandisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, 2015, 
№ 2, 219–234.

Право на об щест ве но оси гу ря ва не и пра во на со циал на си-
гур ност, Актуални пробле ми на тру до во то и оси гу ри тел но то пра-
во. Том VІІІ. Ред. Красимира Средкова. С.: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2016, 76–89.

Болгарская пра во вая систе ма и пра во Европейского со юза – 
дости же ния и проблемы, Системный ха рак тер тру до во го пра ва и 
пра ва со циаль но го обеспе че ния. Москва: Проспект, 2016, 224–
229.

Трудовоправна закри ла на ра бот ни ци те и слу жи те ли те със 
се мей ни за дъл же ния, Актуални пробле ми на се мейно то и наслед-
ст ве но то пра во. – В: Сборник в па мет на проф. Лиляна Ненова. 
С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 129–146.

Стабильность за ко но да тель ст ва и рыноч ная эко но ми ка – о 
бол гар ском оп ы те, Трудовое пра во, пра во со циаль но го обеспе че-
ния и рыноч ная эко но ми ка. Москва: Проспект, 2017, 167–173.



77Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

Проблеми на нор мот вор ческия про цес в со циал на та по ли ти-
ка, Актуални пробле ми на тру до во то и оси гу ри тел но то пра во. 
Том ІХ, ре дак то р/и: Красимира Средкова. С.: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2017, 57–64.

Стабильность за ко но да тель ст ва и рыноч ная эко но ми ка – о 
бол гар ском оп ы те. – В: Трудовое пра во, пра во со циаль но го 
обеспе че ния и рыноч ная эко но ми ка. Проблемы взаимо дейст вия. 
Москва: Проспект, 2017, 167–173.

Collective Dismissal in the European Union. A Comparative 
Analyses. Eds. R. Cosio, F. Curcurato, V. die Cerbo, G. Mammone. 
Wolters Kluwer, 2017, 25–34.

Restatement of Labour Law in Europe. Volume I. The Concept 
of Employee. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2017, 
45–58.

За пред ме та на со циал но то под по ма га не и не го во то изу ча ва-
не. Актуални пробле ми на тру до во то и оси гу ри тел но то пра во. 
Том Х. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 12–25.

Balance of Work and Education, Labour Law and Social 
Protection in a Globalized World. Changing Realities in Selected 
Areas of Law and Policy. Eds. Jan Pichrt, Kristina Koldinska. Wolters 
Kluwer, 2018, 329–336.

Участие на ра бот ни ци те и слу жи те ли те в управле нието на 
пред приятието – съ дейст вие или огра ни че ния за ра бо то да те ля. – 
Съвременно пра во, 2019, № 1, 31–50.

Международната ор га ни за ция на тру да – ос но вен сто жер на 
со циал на та си гур ност на тру де щи те се. – Труд и пра во, 2019, № 2, 
6–12.

20 го ди ни Европейска со циал на хар та в България. – Съвре-
менно пра во, 2020, № 2, 7–22.

Понятие и об ща ха рак те ристи ка на со циал но то под по ма га-
не. – Съвременно пра во, 2020, № 3, 7–25.

За Наско. – В: Проблеми на тру до во то и оси гу ри тел но то 
пра во. Научна кон фе рен ция, пос ве те на на проф. д-р Атанас 
Василев. Научна ред. доц. д-р Райна Койчева, доц. д-р Андрей 
Александров, доц. д-р Андриана Андреева. С.: Издателски ком-
плекс – УНСС, 2020, 19–21.

МОТ, бъ де ще то на достойния труд и не ти пич ни те фор ми на 
тру до ва заетост в България. – В: Проблеми на тру до во то и оси гу-



78 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

ри тел но то пра во. Научна кон фе рен ция, пос ве те на на проф. д-р 
Атанас Василев. Научна ред. доц. д-р Райна Койчева, доц. д-р 
Андрей Александров, доц. д-р Андриана Андреева. С.: Издателски 
ком плекс – УНСС, 2020, 45–58.

Социалният диалог в МОТ и България. – В: Международната 
ор га ни за ция на тру да и България. 100 го ди ни и за напред. Сборник 
докла ди и науч ни съ об ще ния от меж ду на род на кон фе рен ция. 
Ред. проф. д-р Е. Мингов, проф. д-р Ир. Илиева, проф. д-р 
Кр. Средкова. С.: Българска асо циация по тру до во пра во и об-
щест ве но оси гу ря ва не, 2020, 267–277.

Acquiring and enhancing professional qualifi cation under the 
employment relationship. Liber amicorum Wilfried Rauws. Eds.: 
Koen Nevens, Kristof Salomez, Evelien Timbermont, Guido Van 
Limberghen. Cambridge, UK: Intersentia, 2021, 261–273. (Съавт.: 
Ал. Великова-Стоянова).

Трудови пра ва на ба ща та. – В: Сборник науч ни из след ва ния 
в чест на про фе сор Цанка Цанкова. Научна ред. проф. д. ю. н. 
Екатерина Матеева, доц. д-р Анна Станева. Съст. доц. д-р 
Венцислав Петров. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, 19–41.

Командироване ли е из пра ща не то на ра бот ни ци и слу жи те ли 
за пре доста вя не на услу ги? – В: Актуални пробле ми на тру до во то 
и оси гу ри тел но то пра во. Т. XIII. Съст. Цветан Сивков, Нина 
Гевренова, Райна Койчева. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, 
149–157.

ПРЕВОДИ НА НАУЧНА И УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА
Лютов, Н. Международните до го во ри в област та на меж ду-

на род но то тру до во пра во и тях но то тъл ку ва не. – В: Юбилеен 
сбор ник, пос ве тен на 80-го диш ни на та на проф. д. ю. н. Васил 
Мръчков. С., 2014, 71–92. (Превод от рус. ез.).

Сафонов, В. Органи за со циал но пар т ньор ст во в Руската 
федерация. – Съвременно пра во, 2014, № 6, 48–61. (Превод от 
рус. ез.).

Благодир, А. Към въпро са за същ ност та на со циал но то пра-
во и пра во то на со циал но оси гу ря ва не. – Съвременно пра во, 2017, 
№ 1. (Превод от рус. ез.).

Сулейманова, Ф., Ал. Гусев. Правно оси гу ря ва не на 
достъп ност та на ле кар ст ве ни сред ст ва в Руската фе де ра ция (с 



79Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

оглед на пра во то на об щест ве но оси гу ря ва не). – Съвременно пра-
во, 2020, № 2, 63–82. (Превод от рус. ез.).

Бородина, Ел. Дистанционната ра бо та в пе риода на раз-
простра не ние на ко ро на ви рус на та ин фек ция в Руската фе де ра-
ция. – Съвременно пра во, 2021, № 2, 39–47. (Превод от рус. ез.).

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
Правно ре гу ли ра не на ра бот но то вре ме в Народна ре публи ка 

България. – СУ, Юридически фа кул тет, 1984.

ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ
Извънреден труд. – СУ, Юридически фа кул тет, 1990.
Трудови и оси гу ри тел ни пра ва на без ра бот ния. – СУ, 

Юридически фа кул тет, 1995.


