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ÏÐÀÂÍÀ ÊÍÈÆÍÈÍÀ

Â ÏÐÀÂÍÈÒÅ ÑÏÈÑÀÍÈß

Представляват ин те рес след ни те ста тии от послед ни те 
книж ки на юри ди чески те спи са ния:

– Сп. „Собственост и пра во“ – ме се чен дайджест – 
бр. 12/2020 г.: „Разпределение на естест ве ни те и граж дан ски те 
пло до ве при до го вор за привре мен на дел ба“ – К. Тодоров; 
„Учредяване пра во на пол з ва не вър ху имо ти – част на дър жав на 
соб ст ве ност, на син ди ка ти те“ – Ж. Юрукова; „Въпроси, свър за ни 
с впис ва не на ак то ве в ка дастрал ния ре гистър на нед ви жи ми те 
имо ти от Агенцията по ге оде зия, кар тогра фия и ка дастър“ – 
П. Цурева; „Практика по ка дастъ ра и имот ния ре гистър“ – 
П. Леф теров; „Няколко ду ми за про ме ни те в ин сти ту та на произ-
хо да през 2020 г.“ – Ц. Цанкова; „Оборване на пре зум п цията за 
ра вен дял в съ соб ст ве ност та“ – С. Ставру; „Същност и ро ля на 
ви за та за проек ти ра не“ – С. Ковачев; „Указател на публи ка циите 
в спи са ние „Собственост и пра во“ през 2020 го ди на“.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во – ме се чен 
дайджест – бр. 12/2020 г.: „Съдържание на по ка на та за об що то 
събра ние на ак ционе ри те в прак ти ка та на ВКС“ – Н. Колев; 
„Правни изиск ва ния за взе ма не на кор по ра тив ни ре ше ния в усло-
вията на пан де мията с COVID-19“ – В. Джилизов; „Има ли ак це-
со рен ха рак тер до го во рът за фор фе тинг?“ – С. Желев; „Необхо-
димо ли е пред ста вя не то на ори ги на ла на за пи са на за по вед в 
произ вод ст во то по чл. 417, т. 10 ГПК“ – А. Георгиев; „Предста-
вителният иск в потре би тел ско то пра во на Европейския съ юз“ – 
П. Голева; „Разделението на власти те и бъл гар ска та Конституция 
от 1991 го ди на“ – В. Гачев; „Погасяват ли се взе ма нията сре щу 
длъж ни ка, непре дя ве ни в произ вод ст во то по не състоятел ност“ – 
Б. Николова; „Ограниченията в опе ра тив на та са мостоятел ност на 
въз ло жи те ля при поста вя не на изиск ва ния за ото ри за ция на 
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участ ни ка“ – Ц. Василева; „Указател на публи ка циите в спи са ние 
„Търговско и обли га цион но пра во“ през 2020 го ди на“.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 12/2020 г.: 
„Видове от пуски по вре ме на из вън ред но по ло же ние или из вън-
ред на епи де мич на об ста нов ка, регла мен ти ра ни в Кодекса на тру-
да“ – М. Василева; „Какво (не) мо же те да напра ви те, ако сте ро-
ди тел на де те под ка ран ти на“ – А. Андреев; „Академичната длъж-
ност „асистент“ и нейни те не съ вър шен ст ва в нор ма тив на та уред-
ба“ – К. Пройчев; „Ползване на от пуск при обя ве но из вън ред но 
по ло же ние или из вън ред на епи де мич на об ста нов ка“ – Т. Капи-
танов; „Определяне на длъж ност но ли це по за щи та на дан ни те“ – 
Н. Фети; „Заплащане на из вън ред ния труд“ – М. Цветанова; 
„Действия на ра бо то да те ля за отстра ня ва не на слу жи тел с гри по-
по доб ни сим п то ми при ид ва не то му на ра бо та“ – Т. Дичева; 
„Какво пред виж да проек тът на Закона за бю дже та на ДОО за 
2021 г. по от но ше ние на оси гу ри тел ния до ход и за дъл жи тел ни те 
оси гу ри тел ни вноски“ – Д. Бойчев; „Нов пен сионен про дукт на 
па за ра на Европейския съ юз – ПЕПП“ – Ж. Стоилова-Николова; 
„Указател на публи ка циите в спи са ние „Труд и пра во“ през 2020 
го ди на“.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 12/2020 г.: „Счетоводно тре ти ра не на пре доста ве-
ни отстъп ки на ли зин го по лу ча те ля от ли зин го да те ля в усло вията 
на COVID-19“ – Б. Брезоева; „Годишно обла га не на до хо ди те от 
тру до ви пра во от но ше ния“ – Л. Цветкова; „Ново ука за ние на НАП 
за при ла га не на на ма ле на та став ка от 9 на сто – то зи път по от но-
ше ние на услу ги те за изпол з ва не на спор т ни съ оръ же ния“ – 
И. Кондарев; „Разсрочване и от сроч ва не на за дъл же ния по ре да 
на ДОПК“ – Г. Минкова; „Действия на мит ни ци те при за щи та на 
пра ва та вър ху ин те лек ту ал на соб ст ве ност – но ви мо мен ти, в си ла 
от 15 сеп тем ври 2020 г.“ – Ц. Мадански; „Правни изиск ва ния за 
взе ма не на кор по ра тив ни ре ше ния в усло вията на пан де мията с 
COVID-19“ – В. Джилизов; „Указател на публи ка циите в спи са-
ние „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ през 2020 го ди на“.

– Сп. „Правна ми съл“ – бр. 4/2020 г.: „Принципи на евро-
пейско то се мей но пра во от нос но иму щест ве ни те от но ше ния меж-
ду съпру зи те“ – В. Тодорова, Д. Топузов; „Защита на кре ди то ри те 
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при осо бе но то пра воприем ст во по чл. 11 от Закона за наслед ст во-
то“ – Н. Йовчев; „Прекратяване на на ка за тел но то произ вод ст во в 
слу чаите на чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК“ – Г. Митов; „Процесуалната 
уред ба на обиска в свет ли на та на пра ва та на чо ве ка“ – И. Видолов; 
„Тенденции в раз ви тието на мор ско то пра во на Европейския съ-
юз“ – К. Лазарова.

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 6/2020 г.: „Застраховането 
и пан де мията от COVID-19“ – П. Голева; „По-ши ро ко при ло же-
ние на 9 % ДДС“ – М. Райков; „Съществени про це су ал ни на ру-
ше ния в до съ деб но то произ вод ст во спо ред ЗИД НПК, об на род ва-
ни в бр. 63 от 2017 г. на „Държавен вест ник“ – П. Раймундов; 
Въвеждането на аб со лют на дав ност в Закона за за дъл же нията и 
до го во ри те (Препечатано от LEX.bg)“ – С. Якимов, С. Ива нов; 
„Разследване на ком пю тър ни престъпле ния. Подготовка на огле-
да, пре тър с ва не то и из зем ва не то (Част I)“ – И. Владова-Недкова; 
„Условното осъж да не и пре вен цията на престъп ност та. Семинар 
на Българската асо циация по кри ми но ло гия“ – Ю. Боя джиева, 
Б. Станков; „Може ли да има постра дал от престъпле нието по 
чл. 296, ал. 1 от НК?“ – П. Топуров; „За ня кои осо бе ности на на-
ка за нието в ад ми нистра тив но то и на ка за тел но то произ вод ст во“ – 
К. Драганов.

– бр. 7/2020 г.: „Изборният про цес в България – ак ту ал ни 
пробле ми“ – И. Митева-Рупчева; „Нови ка те го рии услу ги в об-
хва та на 9 % ДДС“ – М. Райков; „Особености при разпи та на нез-
рящ сви де тел в до съ деб но то на ка за тел но произ вод ст во“ – 
Н. Русева, В. Вучков; „За“ и „про тив“ про ме ни те в Конституцията. 
Отворено пис мо на Съюза на юристи те в България“. „За“ и „про-
тив“ про ме ни те в Конституцията. Българската асо циация по евро-
пейско пра во: Писането на кон сти ту ционен текст изиск ва висш 
про фе сиона ли зъм“; „За“ и „про тив“ про ме ни те в Конституцията. 
Висшият ад во кат ски съ вет: Недопустимо е да се пра вят про ме ни 
в Конституцията без ши рок об щест вен де бат и ек спер тен ана-
лиз“; „Актуални пробле ми на раз след ва не то на ико но ми чески те 
престъпле ния в България“ – Д. Младенов; „Нарушения на про це-
су ал ни те пра ви ла в на ка за тел но то произ вод ст во – исто ри чески 
преглед“ – М. Баев; „Някои ак ту ал ни мо мен ти в исто риогра фията 
на Търновската кон сти ту ция“ – М. Първанова.
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– бр. 8/2020 г.: „Определяне на при ло жи мост та на Хартата 
на ос нов ни те пра ва на ЕС“ – А. Семов; „Националният ре фе рен-
дум по ЗПУГДВМС – или не об хо ди мост та от пре раз глеж да не на 
прав на та уред ба“ – И. Митева-Рупчева; „Държавни по мо щи: при-
ло жи мост спря мо да нъч ни мер ки“ – С. Михайлова-Големинова; 
„Срокът за явя ва не на ра бо та по чл. 345, ал. 1 от Кодекса на тру-
да. Проблеми в прак ти ка та на Върховния ка са ционен съд при 
опре де ля не на мо мен та, от кой то за поч ва да те че то зи срок“ – 
Х. Банов; „Разпитът на ли це, при част но към те ро ристи чен акт с 
взрив но устройст во“ – Х. Павлов; „Кръгла ма са. Възстановително 
пра во съ дие – ал тер на ти ва за пре вен ция на агре сията и на си-
лието“; „15 г. от съз да ва не то на Център за обу че ние на ад во ка ти 
„Кръстю Цончев“ и 100 г. от уч ре дя ва не то на Съюза на бъл гар-
ски те ад во ка ти“; „В служ ба на бъл гар ско то пра во съ дие и на ад во-
ка ту ра та. История на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти (1920–
1944)“; „Помилването по бъл гар ско то на ка за тел но пра во и в 
прак ти ка та на дър жав ния гла ва на доц. д-р Ива Пушкарова“.

– бр. 9/2020 г.: „Определяне на при ло жи мост та на Хартата 
на ос нов ни те пра ва на ЕС. Втора част. Механизъм за уста но вя ва-
не от на ционал ния съ дия на връз ка“ – А. Семов; „Задължена ли е 
пър ва та съ деб на ин стан ция да от пра ви тъл ку ва тел но пре юди-
циал но за пит ва не, ако кон ста ти ра, че е на ли це не об хо ди мост“ – 
И. Хинов; „Административно на ру ше ние ли е непла ща не то на 
гло ба за неспаз ва не на пра ви ла та за дви же ние по пъ ти ща та?“ – 
Р. Йорданова; „Изключителността на ад во кат ска та про фе сия“ – 
С. Игнатова; „Виртуална учеб на го ди на в Националния ин сти тут 
на пра во съ дието за кан ди да ти те за млад ши ма гистра ти ви пуск 
2020–2021“; „Самопризнанието в бъл гар ския на ка за те лен про цес 
1944–1952 г.“ – Ц. Панчев; „Искът по чл. 240а от Търговския за-
кон – прак ти чески аспек ти“ – В. Михайлов; „Ролята на ад во ка ти-
те за вър хо вен ст во то на пра во то и при ла га не то на пра во то на 
Европейския съ юз“; „За дър жа ва та на КПКОНПИ и ре ше нието на 
Съда на ЕС“ – Г. Атанасов.


