
Статии от Борис Яновски 

 

1. Съвременни проблеми на ускоряването и опростяването на гражданското 

съдопроизводство /44 стр/ 

2. Гражданският процес и засилената защита на правата на гражданите /78 стр/ 

3. Към теорията на процесуално недопустимите решения /20стр/ 

4. Нотариалната работа на българските дипломатически и консулски представители 

в чужбина / отпечатано от Годишник на Софийския университет /60 стр/ 

5. Спиране на изпълнението при прегледа по реда на надзора по граждански дела 

/82 стр/ 

6. Срокът при прегледа по реда на надзора в гражданския процес на НРБ /80 стр/ 

7. Създаване на Върховния съд на България (1878-1879) /70 стр/ 

8. Създаване на второистанционните съдилища в България /56 стр/ 

9. Диспозитивното начало в българския социалистически граждански процес – 

статия / налична е в Том на Годишника на СУ, който е публикуван в дигиталните 

ни колекции. Ето линк към изданието. Има интерактивно съдържание за по-лесна 

навигация. Страниците, на които е поместена статията са с. 94-109 – 

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/3402 / 

Общо: 490 стр.  

Книги от Б. Яновски 

1. Конституция на НРБ : за 7 клас на общообразователните училища – 1955 г. /86 

стр/ 

2. Проблеми на съвременния изпълнителен процес на НР България, 1981 /178 стр/ 

3. Нотариалната дейност на народните съвети : Помагало на служителите от 

народните съвети, 1968 /68 стр/ 

4. Актове, подлежащи на изпълнение по реда на надзора по граждански дела, 

1965 /246 стр/ 

  Общо: 578 стр. 

Книги от Ст. Павлов 

1. Основни начала на наказателния процес, 1956 /368 стр/ 

2. Осигуряване на гражданите право на защита в наказателния процес на НРБ, 

1986 /360 стр/ 

3. Наказателен процес на НРБ, 1971 /822 стр/ 

4. Наказателен процес на НРБ, 1979 /824стр/ 

5. Наказателен процес – обща част /438 стр/ 

6. Наказателен процес – особена част /334 стр/ 

7. Наказателен процес на НРБ, 1989 /686 стр/ 

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/3402%20/


8. Закон за наказателното съдопроизводство, 1947 /498 стр/ 

9. Към въпроса за същността на доказателствата в народнодемократичния 

наказателен процес, 1951 /212 стр/ 

10. Участие на съда в наказателното изпълнение , 1974 /342 стр/ 

11. Развитие на наказателно процесуалната система на НРБ на съвременния етап, 

1976/352 стр./ 

12. Развитие на конституционните основи на наказателния процес на НРБ, 1972 

/98 стр/ 

13. Обществено поръчителство за поправяне и превъзпитание на виновния, 1969 

/282 стр/ 

14. Наказателно правосъдие на НРБ, 1951 /208 стр/ 

Общо сканирани – 6892 страници  

 


