
 1 

Списък на 

представените за участие в конкурса публикации 

на доц. д. ю. н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне” 

по чл. 117, т. 7, б. „б” ПРАССУ 

 (по категории, в хронологичен ред) 

 

А. ОСНОВЕН ТРУД 

1. „Права на гражданите на Европейския съюз. Том І. Правен режим на защитата на 

правата на човека в Европейския съюз”, С., 2013, УИ „Св. Климент Охридски”, 380 стр. 

2. „Права на гражданите на Европейския съюз. Том ІІ. Правен режим на 

гражданството на Европейския съюз и свободното движение”, С., 2013, УИ „Св. Климент 

Охридски”, 420 стр. 

3. „Права на гражданите на Европейския съюз. Том ІІІ. Правен режим на защитата 

на правата на човека в ЕС – актуални проблеми в практика на Съда на ЕС 7 години след 

влизането в сила на Договора от Лисабон. Блокираното присъединяване на ЕС към ЕКПЧ. 

Принципът на недискриминация в правото на ЕС”, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2017, 

360 стр. 

 

Б. СТУДИИ 

1. „Съвременно международно правораздаване. Измененията в правната уредба на 

съдебната система на ЕС след Лисабонския договор. Приложение към Том ІІ. Съдът на 

Европейския съюз.”, Институт по международно право, Институт по европейско право, С., 

2013, 138 стр.  

2. „Преюдициалното запитване. Производството за преюдициални запитвания като 

гарант за добро правосъдие и за реализация на основното право на гражданите на достъп 

до съд. Изводи за ролята на националните юрисдикции в актуалната практика на СЕС. 

Първа част”, сп. „Общество и право”, бр. 3/2016, стр. 3-22; Втора част, сп. „Общество и 

право”, бр. 4/2016, стр. 3-19. 

3. „Фундаментална доктрина за европейската интеграция. Основни особености на 

съюзния правен ред според Становище 2/13 на Съда на Европейския съюз (Първа част)”, 

сп. „Общество и право”, бр. 8/2016, стр. 52-71; Втора част, сп. „Общество и право”, бр. 

9/2016, стр. 56-76 
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В. НАУЧНИ СТАТИИ 

1. „Нежната диктатура на СЕО. Националните съдилища – безценният „необходим 

грешник” – в: Сборник „Взаимоотношенията между националния съд и Съда на ЕС” 

(двуезичен), УИ „Св. Климент Охридски”, С. 2010, с. 27-59. 

2. „Проблематичната двойственост на режима на защита на правата на човека в ЕС 

след Лисабон” – в: Сборник „Европейското бъдеще на България. Правни аспекти", 

Издателски комплекс на УНСС, С., 2013, стр. 192-200.  

3. „Кръстопътните дилеми на ЕС – между суверенитета и интеграцията” – в: 

Европейският съюз на кръстопът”, УИ „Св. Кл. Охридски” и Фондация „Ханс Зайдел”, С., 

2014, стр. 9-23. 

4. „Ново или допълнено виждане на Съда на Европейския съюз относно понятието 

за „национална юрисдикция” по чл. 267 от ДФЕС – изводи от едно от най-важните 

български преюдициални запитвания”, сп. „Съвременно право”, бр. 2/2017. 

5. „Българското дело, довело до първо тълкуване на понятието за дискриминация, 

основана на етнически произход и очертаване на рамките на „пряката” и „непряката” 

дискриминация (Дело C-83/14 ЧЕЗ срещу КЗД)”, под печат в сп. „Общество и право”. 

6. „За ролята и отговорността на националния съдия по прилагането на Правото на 

ЕС (необходимо припомняне на изводите от две исторически решения на Съда на ЕС)- 

под печат в Сборник „25 години департамент „Право”, НБУ”, НБУ. 


