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ÏÐÀÂÍÀ ÊÍÈÆÍÈÍÀ
Â ÏÐÀÂÍÈÒÅ ÑÏÈÑÀÍÈß
Представляват интерес следните статии от последните
книжки на юридическите списания:
– Сп. „Собственост и право“ – месечен дайджест –
бр. 12/2020 г.: „Разпределение на естествените и гражданските
плодове при договор за привременна делба“ – К. Тодоров;
„Учредяване право на ползване върху имоти – частна държавна
собственост, на синдикатите“ – Ж. Юрукова; „Въпроси, свързани
с вписване на актове в кадастралния регистър на недвижимите
имоти от Агенцията по геодезия, картография и кадастър“ –
П. Цурева; „Практика по кадастъра и имотния регистър“ –
П. Лефтеров; „Няколко думи за промените в института на произхода през 2020 г.“ – Ц. Цанкова; „Оборване на презумпцията за
равен дял в съсобствеността“ – С. Ставру; „Същност и роля на
визата за проектиране“ – С. Ковачев; „Указател на публикациите
в списание „Собственост и право“ през 2020 година“.
– Сп. „Търговско и облигационно право – месечен
дайджест – бр. 12/2020 г.: „Съдържание на поканата за общото
събрание на акционерите в практиката на ВКС“ – Н. Колев;
„Правни изисквания за вземане на корпоративни решения в условията на пандемията с COVID-19“ – В. Джилизов; „Има ли акцесорен характер договорът за форфетинг?“ – С. Желев; „Необходимо ли е представянето на оригинала на записа на заповед в
производството по чл. 417, т. 10 ГПК“ – А. Георгиев; „Представителният иск в потребителското право на Европейския съюз“ –
П. Голева; „Разделението на властите и българската Конституция
от 1991 година“ – В. Гачев; „Погасяват ли се вземанията срещу
длъжника, непредявени в производството по несъстоятелност“ –
Б. Николова; „Ограниченията в оперативната самостоятелност на
възложителя при поставяне на изисквания за оторизация на
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участника“ – Ц. Василева; „Указател на публикациите в списание
„Търговско и облигационно право“ през 2020 година“.
– Сп. „Труд и право“ – месечен дайджест – бр. 12/2020 г.:
„Видове отпуски по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, регламентирани в Кодекса на труда“ – М. Василева; „Какво (не) можете да направите, ако сте родител на дете под карантина“ – А. Андреев; „Академичната длъжност „асистент“ и нейните несъвършенства в нормативната уредба“ – К. Пройчев; „Ползване на отпуск при обявено извънредно
положение или извънредна епидемична обстановка“ – Т. Капитанов; „Определяне на длъжностно лице по защита на данните“ –
Н. Фети; „Заплащане на извънредния труд“ – М. Цветанова;
„Действия на работодателя за отстраняване на служител с грипоподобни симптоми при идването му на работа“ – Т. Дичева;
„Какво предвижда проектът на Закона за бюджета на ДОО за
2021 г. по отношение на осигурителния доход и задължителните
осигурителни вноски“ – Д. Бойчев; „Нов пенсионен продукт на
пазара на Европейския съюз – ПЕПП“ – Ж. Стоилова-Николова;
„Указател на публикациите в списание „Труд и право“ през 2020
година“.
– Сп. „Счетоводство, данъци и право“ – месечен
дайджест – бр. 12/2020 г.: „Счетоводно третиране на предоставени отстъпки на лизингополучателя от лизингодателя в условията
на COVID-19“ – Б. Брезоева; „Годишно облагане на доходите от
трудови правоотношения“ – Л. Цветкова; „Ново указание на НАП
за прилагане на намалената ставка от 9 на сто – този път по отношение на услугите за използване на спортни съоръжения“ –
И. Кондарев; „Разсрочване и отсрочване на задължения по реда
на ДОПК“ – Г. Минкова; „Действия на митниците при защита на
правата върху интелектуална собственост – нови моменти, в сила
от 15 септември 2020 г.“ – Ц. Мадански; „Правни изисквания за
вземане на корпоративни решения в условията на пандемията с
COVID-19“ – В. Джилизов; „Указател на публикациите в списание „Счетоводство, данъци и право“ през 2020 година“.
– Сп. „Правна мисъл“ – бр. 4/2020 г.: „Принципи на европейското семейно право относно имуществените отношения между съпрузите“ – В. Тодорова, Д. Топузов; „Защита на кредиторите
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при особеното правоприемство по чл. 11 от Закона за наследството“ – Н. Йовчев; „Прекратяване на наказателното производство в
случаите на чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК“ – Г. Митов; „Процесуалната
уредба на обиска в светлината на правата на човека“ – И. Видолов;
„Тенденции в развитието на морското право на Европейския съюз“ – К. Лазарова.
– Сп. „Общество и право“ – бр. 6/2020 г.: „Застраховането
и пандемията от COVID-19“ – П. Голева; „По-широко приложение на 9 % ДДС“ – М. Райков; „Съществени процесуални нарушения в досъдебното производство според ЗИД НПК, обнародвани в бр. 63 от 2017 г. на „Държавен вестник“ – П. Раймундов;
Въвеждането на абсолютна давност в Закона за задълженията и
договорите (Препечатано от LEX.bg)“ – С. Якимов, С. Иванов;
„Разследване на компютърни престъпления. Подготовка на огледа, претърсването и изземването (Част I)“ – И. Владова-Недкова;
„Условното осъждане и превенцията на престъпността. Семинар
на Българската асоциация по криминология“ – Ю. Бояджиева,
Б. Станков; „Може ли да има пострадал от престъплението по
чл. 296, ал. 1 от НК?“ – П. Топуров; „За някои особености на наказанието в административното и наказателното производство“ –
К. Драганов.
– бр. 7/2020 г.: „Изборният процес в България – актуални
проблеми“ – И. Митева-Рупчева; „Нови категории услуги в обхвата на 9 % ДДС“ – М. Райков; „Особености при разпита на незрящ свидетел в досъдебното наказателно производство“ –
Н. Русева, В. Вучков; „За“ и „против“ промените в Конституцията.
Отворено писмо на Съюза на юристите в България“. „За“ и „против“ промените в Конституцията. Българската асоциация по европейско право: Писането на конституционен текст изисква висш
професионализъм“; „За“ и „против“ промените в Конституцията.
Висшият адвокатски съвет: Недопустимо е да се правят промени
в Конституцията без широк обществен дебат и експертен анализ“; „Актуални проблеми на разследването на икономическите
престъпления в България“ – Д. Младенов; „Нарушения на процесуалните правила в наказателното производство – исторически
преглед“ – М. Баев; „Някои актуални моменти в историографията
на Търновската конституция“ – М. Първанова.
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– бр. 8/2020 г.: „Определяне на приложимостта на Хартата
на основните права на ЕС“ – А. Семов; „Националният референдум по ЗПУГДВМС – или необходимостта от преразглеждане на
правната уредба“ – И. Митева-Рупчева; „Държавни помощи: приложимост спрямо данъчни мерки“ – С. Михайлова-Големинова;
„Срокът за явяване на работа по чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда. Проблеми в практиката на Върховния касационен съд при
определяне на момента, от който започва да тече този срок“ –
Х. Банов; „Разпитът на лице, причастно към терористичен акт с
взривно устройство“ – Х. Павлов; „Кръгла маса. Възстановително
правосъдие – алтернатива за превенция на агресията и насилието“; „15 г. от създаването на Център за обучение на адвокати
„Кръстю Цончев“ и 100 г. от учредяването на Съюза на българските адвокати“; „В служба на българското правосъдие и на адвокатурата. История на Съюза на българските адвокати (1920–
1944)“; „Помилването по българското наказателно право и в
практиката на държавния глава на доц. д-р Ива Пушкарова“.
– бр. 9/2020 г.: „Определяне на приложимостта на Хартата
на основните права на ЕС. Втора част. Механизъм за установяване от националния съдия на връзка“ – А. Семов; „Задължена ли е
първата съдебна инстанция да отправи тълкувателно преюдициално запитване, ако констатира, че е налице необходимост“ –
И. Хинов; „Административно нарушение ли е неплащането на
глоба за неспазване на правилата за движение по пътищата?“ –
Р. Йорданова; „Изключителността на адвокатската професия“ –
С. Игнатова; „Виртуална учебна година в Националния институт
на правосъдието за кандидатите за младши магистрати випуск
2020–2021“; „Самопризнанието в българския наказателен процес
1944–1952 г.“ – Ц. Панчев; „Искът по чл. 240а от Търговския закон – практически аспекти“ – В. Михайлов; „Ролята на адвокатите за върховенството на правото и прилагането на правото на
Европейския съюз“; „За държавата на КПКОНПИ и решението на
Съда на ЕС“ – Г. Атанасов.

