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Абстракт: Промяната на границите след Втората световна война и социалистическите правни 
разпоредби все още оказват влияние върху отношенията на собственост в съвременна Полша. 
Все по-често срещаните през последните години искове на правни наследници на предвоенни 
собственици, изискващи възстановяване на имущество, придобито от социалистическите 
власти, са източник на социални тревоги и правни противоречия. Сред тези случаи са искове на 
така наречените Късно репатрианти, лишени от недвижимо имущество съгласно член 38 от 
Закона за управление на земята в градовете и селищата. Докладът представя и анализира 
правната ситуация на наследниците на лицата, посочени в член 38 от споменатия закон. Този 
въпрос е свързан с решаващ проблем за потвърждаване от нашата съвременна перспектива на 
законността на социалистическите власти в сферата на отношенията на собственост. 

 

Ключови думи: следгерманска собственост, възстановени територии, реституция, Втора 
световна война, емиграция в Източна и Западна Германия. 
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Резюме 

Правото на законодателна инициатива е свързано с процедурата по приемане на закона. На 
закона за законодателна инициатива в Конституцията на Република Полша от 2 април 1997 г. е 
посветен целият чл. 118. Съгласно Конституцията законодателната инициатива е 
предоставена на депутатите, сената, президента и Министерския съвет, както и на група от 
100 000 граждани, които имат право да бъдат избирани в Сейма. При гражданите тази 
процедура е регламентирана от закона. Правото на законодателна инициатива е правото на 
субектите, посочени в Конституцията, да внесат законопроект в Сейма. Институцията за 
гражданско вето не е известна в Полша, нито е възможно законът да бъде приет на референдум. 

 

Ключови думи: законодателна инициатива, конституция, законодателно вдъхновение, 
законопроект, парламент. 
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР КАК СУБЪЕКТ, КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ СТАРТАПАМ 
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ) 
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Резюме 

Украина и Казахстан уделяют особое внимание развитию частного предпринимательства. Арсенал 
механизмов, направленных на поддержку предпринимательства, в особенности реализации 
инновационных бизнес-проектов (стартапов), пополнился в последние годы механизмами, 
основанными на государственно-частном партнерстве: бизнес-инкубаторами, бизнес-
акселераторами и другими. Несмотря на родственность причин появления и развития данных 
механизмов, их практическое применение в Украине и Казахстане несколько разнится. В статье 
авторы проводят сравнительный анализ механизмов поддержки стартапов бизнес-инкубаторами, а 
также правовой и договорной основы отношений между данными субъектами, что составляет 
новизну данного исследования. 

 

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, бизнес-акселератор, стартап, поддержка предпринимательства, 
договор 
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ПРЕСТЪПНО ВЪВЛИЧАНЕ НА ДЕЦА В ПОРНОГРАФИЯ ПО БЪЛГАРСКИЯ 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС 

 

 

Докторант Марио Томов 
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Академия на МВР 
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Резюме 

 

Използването на съвременни технологии за комуникация от децата, постави въпроса за 
тяхната наказателноправна защита от посегателствата на злонамерени  възрастни, които 
използват Интернет като средство за търсене на сексуални връзки с непълнолетни и за 
склоняването им към участие в създаването на детска порнография. Статията разглежда 
особеностите на съставите на престъпленията по чл.155а, чл.155б, чл.155в и чл.158а от 
българския НК, с които са криминализирани деянията по престъпно мотивиране на деца за 
участие в порнография или нейното наблюдение. 

 

Ключови думи: порнография, деца, защита, Наказателен кодекс 
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ДОМИЦИЛИЯТ КАТО ПРИВЪРЗВАЩ ФАКТОР В 

АНГЛОСАКСОНСКОТО ПРАВО И ПРИЛОЖИМОСТТА МУ В 

МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО 
     Докторант  Венцислав Трендафилов 
   Катедра по гражданскоправни науки  

   Юридически факултет  

       Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

е-mail: trendafilov_ventsy@yahoo.com 
 
Резюмe: Настоящата статия разглежда привързващия фактор домицилий като 

специфичен институт на англосаксонското право и проблемите при определяне на 

домицилий на физически лица в международното частно право. Самото дефиниране на 

понятието се оказва нелесна задача, тъй като  концепцията за домицилий е различна 

дори в държавите от англосаксонската правна система. В статията са разгледани 

видовете домицилий и са направени кратки паралели с привръзките националност и 

обичайно местопребиваване. Следват някои по-общи изводи относно привързващия 

фактор домицилий.  

Ключови думи: домицилий, обичайно право, постоянен дом, националност, обичайно 

местопребиваване 
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ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА БЮДЖЕТНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТАТИВНИ 

МЕРКИ 

Докторант Петър Балджиев 
Югозападен университет „Неофит Рилски“- Благоевград, 

Правно-исторически факултет, 

Катедра Публичноправни науки 

petarbaldgiev@abv.bg 

 

Резюме:  

Настоящaта статия разглежда един от актуалните и важни въпроси относно 
отговорността, свързана с нарушаването на правилата за поведение, установени с 
приетото бюджетно законодателство. Разглежда се въпросът за принудителните 
административни мерки налагани за нарушаване на бюджетното законодателство въз 
основа на анализ на актуалната уредба на принудителните административни мерки,  
налагани за нарушаване на бюджетното законодателство. 

Ключови думи: бюджет: нарушение на бюджетното законодателство; 
финансова отговорност, принудителни административни мерки. 
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ОТРГАНИЧЕНИЯ НА ПРИРАЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 92 И ЧЛ. 93 ОТ ЗС 

Ас д-р Десимира Юрукова 
Катедра „Гражданскоправни науки“ 

Правно-исторически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
Електронна поща: desimira21@yahoo.com 

 
Резюме: Статията разглежда отграниченията на приращенията по чл. 92 и чл. 

93 от ЗС. Приращението като способ за придобиване на право на собственост е 
съпоставено и отграничено с присъединяването, „ поглъщането“, принадлежности и 
подобрения. Придобиването на собственост по приращение дава възможност за 
увеличаване на имуществото. Присъединяването и „ поглъщането“ водят до изгубване 
на собственост на присъединената или погълнатата вещ. Съпоставят се 
подобренията с чл. 92 от ЗС, от което следва, че се  изключва автоматичният 
характер на приращението по отношение на придобиването на собственост върху 
постройките и насажденията. 

Ключови думи: приращение, присъединяване, „поглъщане“ ,  принадлежност, 
придобиване на собственост, подобрения. 
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ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ЕВГЕНИКАТА В 

САЩ 

 

Петър Кичашки 
докторант по Конституционно право 

Правно-исторически факултет 
Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

peter.kichashki@gmail.com 

 Резюме 

 Псевдонауката евгеника е в основата на редица ключови правно-политически 
въпроси, свръзани с юридическите аспекти на нацистката екстремна расова теория, 
но и с особеностите на правната регламентация на въпросите, касаещи правното 
положение на хората с увреждания. В тази връзка е необходимо да се изследва 
евгениката през оптиката на нейното правно-историческо развитие в САЩ. Именно 
отвъд океана евгениката се превръща в ключов нормотворчески въпрос, който ще 
остави дълготрайни следи върху правото и политиката. Причините за развитието на 
евгениката и поводите за неговото популяризиране в световен мащаб също е 
необходимо да бъдат разгледани с цел изясняване на този сложен правно-политически 
феномен. 

 Ключови думи: евгеника, САЩ, правно-исторически преглед, хора с увреждания 
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СЪСТОЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ  

 

 

Докторант Коста Влъчков 

Факултет „Международна икономика и администрация“ 

ВСУ „Черноризец Храбър“- Варна 

Имейл: k.vlachkov@abv.bg 

 

Резюме 

Настоящата статия има две основни цели, които определят нейният информационно-

аналитичен характер. Първата е да бъдат представени разбирането, структурите и 

състоянието на гражданското общество у нас. Втората съдържа прогнозен анализ за способите 

на развитие на гражданското общество. Статията е написана в духа на позитивно 

перспективното развитие на състоянието на гражданското общество в България. 

 

Ключови думи: гражданско общество, състояние, България, активност, развитие 
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