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БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА 

 

Катерина Йочева 

  

В настоящия трети за годината брой на Юридическото списание на НБУ, чието 

изготвяне за публикация завърши в края на месец септември 2012 г., място намират 

три вида публикации. 

 Първо, разработки на членове на Департамент „Право“ на Нов Български 

университет, посветени на актуални въпроси на международното, европейското и 

вътрешното право. 

 Поради възобновения в края на месец септември 2012 г.
1
 дебат и евентуалния 

национален референдум по въпроса
2
 около изграждането на ядрената централа в 

Белене в броя публикуваме едно актуално изследване на ядреното право в България, 

завършено малко преди правителството да обяви решението се за замразяване на 

проекта Белене през март 2012 г.
3
 

 Поради това, че се предвижда Международното споразумение за какаото да 

влезе в сила именно на 1 октомври 2012 г. от особена актуалност се явява и 

публикацията, посветена на присъединяването на Европейския съюз към това 

споразумение в сферата на международната търговия със суровини. 

 В броя се помества и актуалното изследване с особено практическо измерение, 

посветено на основните правни характеристики на правото на по-голям дял от 

съпружеската имуществена общност поради принос според българското семейно 

право. 

 Второ, в настоящия брой се публикуват три от представените над 20 доклада по 

време на студентски семинар на тема „Актуални проблеми на българското право през 

                                                           
1
 Вж. статия на адрес в интернет http://www.dnes.bg/politika/2012/09/26/vnasiat-reshenie-za-davane-na-

mandat-za-pregovori-po-belene.169225, озаглавена „Внасят решение за даване на мандат за преговори по 

„Белене“ Нужна е промяна на решението за спиране на проекта, заяви Цачева“ от 26 септември 2012 г. 
2
 Вж. статия във в-к Сега, озаглавена „Референдумът за "Белене" е неизбежен“, 28 септември 2012 г., на 

адрес в интернет http://www.segabg.com/article.php?id=617837 . 
3
 Вж. статия, озаглавена „Борисов: Взехме решението за спиране на АЕЦ "Белене" преди няколко месеца 

(стенограма)“, публикувана във в-к Дневник, на адрес в интернет: 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/03/28/1797276_borisov_vzehme_reshenieto_za_spirane_na_aec_belene/ . 

http://www.dnes.bg/politika/2012/09/26/vnasiat-reshenie-za-davane-na-mandat-za-pregovori-po-belene.169225
http://www.dnes.bg/politika/2012/09/26/vnasiat-reshenie-za-davane-na-mandat-za-pregovori-po-belene.169225
http://www.segabg.com/article.php?id=617837
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/03/28/1797276_borisov_vzehme_reshenieto_za_spirane_na_aec_belene/
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призмата на Европейския съюз”, състоял се в периода 24 – 27 май 2012 г. на 

Олимпийската ривиера, Гърция
4
. 

Трето, в броя се поместват и няколко съобщения относно участието на 

преподаватели от Департамент „Право“ на НБУ в значими неотдавна провели се 

международни форуми в областта на правото, както и във връзка с друга значима 

научна дейност. 

                                                           
4
 Повече информация за семинара, както и пълен списък на изнесените доклади на студенти, вж. на 

адрес в интернет: http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Seminar%20Garcia.pdf . 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Seminar%20Garcia.pdf

