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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. 12/2019 г.: „Напрежението в жи лищ ния ком плекс от зат  во рен 
тип – 10 го ди ни след Закона за управле ние на етаж на та соб ст ве-
ност“ – П. Голева; „Какво пред ставля ва де по зит но то спо ра зу ме-
ние при про даж ба на нед ви жим имот?“ – Х. Симеонов; „Някои 
въпро си, свър за ни с оспор ва не то на ре ше ние за опре де ля не на 
кон це сионер по ре да на Закона за кон це сиите“ – Я. Ковачев; „В 
очак ва не на нов Закон за зе ме дел ски те зе ми“ – С. Куртева; 
„Решение № 54 от 14.05.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2800/ 2018 г., 
ІІ г. о. Лице, чието пра во на въз ста но вя ва не на соб ст ве ност та в 
те ри то рия по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ е приз на то след одобря ва не на пла-
на за но во обра зу ва ни те имо ти, има въз мож ност да за щи ти пра-
ва та си чрез пред приема не на по со че ни те в за ко на дейст вия, без 
които рести ту цията не би могла да бъ де за вър ше на, по ра ди 
което и от мо мен та на приз на ва не пра во то на въз ста но вя ва не 
на соб ст ве ност та спря мо не го за поч ва да те че при до бив на дав-
ност в пол за на ли це, вла деещо но во обра зу ван с ПНИ имот, кой-
то из ця ло или частич но по па да в имо та, за кой то е приз на то 
пра во то на въз ста но вя ва не на соб ст ве ност та“; „Могат ли де ца-
та да се от каз ват от наслед ст во?“ – В. Петров; „Наследник мо же 
да поиска ви на ги дел ба“ – К. Добрев; „Актуални въпро си от нос но 
из пол з ва не то на ате лиета и дру ги не жи лищ ни обек ти за постоян-
но оби та ва не“ – В. Бакалова; „Указател на публи ка циите в спи са-
ние „Собственост и пра во“ през 2019 го ди на“.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 12/2019 г.: „Законът за публич ни те пред приятия и 
дър жав ни т е и   об щин ски ле чеб ни за ве де ния“ – В. Петров, 
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К. Прой чев; „Решение № 8 от 14.05. 2019 г. на ВКС по т. д. 
№ 832/2018 г., I т. о., ТК. В об хва та на оби чайна та дейност на 
тър го ве ца по па дат всич ки оне зи дейст вия и сдел ки, които в 
своята съв куп ност уплът ня ват съ дър жа нието на по ня тията 
„тър гов ско за ня тие“ или „пред мет на дейност на тър го ве ца“, 
но без от чуж да ва не то или обре ме ня ва не то с те жести на нед-
ви жи ми имо ти, поема не то на ме ни тел нич ни за дъл же ния, как то 
и взе ма не то на заем“; „Особености при запла ща не на за дъл же-
нията за топлин на енер гия“ – А. Георгиев; „Може ли да се упраж-
ни пра во то на от каз от до го во ра при да ден за да тък при нез на чи-
тел ност на не из пъл не нието?“ – В. Александров; „Принципът на 
слу чайно то раз пре де ле ние на де ла та – по ня тие и прав но зна че-
ние“ – П. Голева; „Задължително съ дър жа ние на пла на за ста би-
ли за ция – сро ко ве, усло вия и на чи ни за пла ща не на кре ди то ри-
те“ – Я. Тянкова; „Задължителното елек трон но въз ла га не на об-
щест ве ни те по ръч ки стар ти ра в на ча ло то на 2020 г.“ – В. Ан-
донова; „Актуална прак ти ка на съ ди ли ща та по ка зу си, произ ти-
ча щи от при ла га не то на Закона за об щест ве ни те по ръч ки“ – 
П. Цо кова; „Указател на публи ка циите в спи са ние „Търговско и 
обли га цион но пра во“ през 2019 го ди на“.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 12/2019 г.: 
„Международните стан дар ти на МОТ, свър за ни с управле нието 
н а т ру да и кон тро ла по спаз ва не то на тру до во то за ко но да тел ст-
во“ – М. Ангелова; „За ди ги та ли зи ра не то на тру до воправ ни те до-
ку мен ти“ – А. Александров; „По-ви со ко запла ща не за ра бо та по 
вре ме на праз ни ци те“ – Т. Капитанов; „Давностни сро ко ве за пре-
дя вя ва не на иско ве по тру до ви спо ро ве“ – С. Сербезова; „Въпроси 
и от го во ри от прак ти ка та на МТСП“; „Актуални про ме ни в под-
за ко но ва та нор ма тив на уред ба на дър жав на та служ ба“ – И. Бо-
рисова; „Въпроси и от го во ри по за щи та та на лич ни те дан ни. 
Отчетност при обра бот ва не то на лич ни дан ни“ – Н. Фети, 
Д. Тошкова-Николова; „Службите по тру до ва ме ди ци на и уча-
стието им при из гот вя не на обос нов ка та за на ли чие на спе ци фич-
ни усло вия на труд ка то на чин за ос во бож да ва не от из пъл не нието 
на квот ни те за дъл же ния по ЗХУ“ – Т. Дичева; „Нова спо год ба 
меж ду България и Грузия за ре гу ли ра не на тру до ва та мигра ция“ – 
А. Тодорова; „Подаване на оси гу ри тел на ин фор ма ция за упра ви-
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тел в ООД, кой то не е впи сан в тър гов ския ре гистър“ – З. 
Димитрова; „Здравно оси гу ря ва не на член на об щин ска из би ра-
тел на ко ми сия за пе риода на вре мен на не ра бо тоспо соб ност“; 
„Указател на публи ка циите в спи са ние „Труд и пра во“ през 2019 
го ди на“.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 12/2019 г.: „Отчитане и пред ста вя не на соб ст ве-
ния ка пи тал във фи нан со ви те от  че   ти“ – Х. Досев; „Предоставяне 
на ин фор ма ция от ра бо то да те ли те /плат ци те на до хо ди на фи зи-
чески ли ца със справ ки те по чл. 73 ЗДДФЛ“ – Е. Попова; 
„Определяне на нет но то въз награж де ние на са мо оси гу ря ва що се 
ли це при по ла га не на ли чен труд“; „Казуси по при ла га не на нор-
ма тив на та уред ба на ДДС, свър за ни с да та та на изиску емост на 
ДДС и с ко рек циите на упраж не но пра во на да нъ чен кре дит“ – 
И. Кондарев; „Коментар на послед ни те про ме ни в Наредба 
№ Н-18 и набли жа ва щи те сро ко ве за тях но то из пъл не ние“ – 
Б. Петрова; „Изменения и до пъл не ния в Закона за мест ни те да нъ-
ци и такси, в си ла от 1 яну ари 2020 г.“ – Г. Минкова; „Предстоящи 
про ме ни при застра хов ка та „Гражданска от го вор ност“ на ав то мо-
би листи те“ – Н. Радлова; „Преглед на послед ни те про ме ни в 
Закона за кре дит ни те ин сти ту ции“ – В. Джилизов; „Указател на 
публи ка циите в спи са ние „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ през 
2019 го ди на“.

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 8/2019 г.: „Единна по ли ти-
ка за ре ша ва не на спо ро ве за до мейн име на“ – А. Алексиев; 
„Принципът на слу чайно то раз пре де ле ние на де ла та. Понятие и 
прав но зна че ние“ – П. Голева; „Иван Гешев е но вият гла вен про-
ку рор. Висшият съ де бен съ вет го из бра два пъ ти с 20 гла са „за“ и 
4 „про тив“; „Прехвърляне на спор но то пра во във ви сящ про цес 
по чл. 226 от ГПК. Сила на съ деб но то ре ше ние спря мо приобре-
та те ля. Действие на впис ва не то в хи по те за та на чл. 226, ал. 3 от 
ГПК“ – А. Тороманова; „Становище № 961/2019 г. на Венециан-
ската ко ми сия за Истанбулската кон вен ция“; „Специални ра зуз-
на ва тел ни сред ст ва и на ционал на си гур ност“ – О. Стоичков; 
„Правна тех ни ка, кри те рии и ме то ди на бъл гар ския за ко но да тел 
при фор му ли ра не то на санк циите в НК“ – Н. Георгиева; „Нови 
тъл ку ва тел ни де ла във Върховния ка са ционен съд“; „Право и ре-
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во лю ция: от Кромуел до Пашуканис. Към де сакра ли зи ра ща те-
ория на пра во то (II част)“ – В. Иванов; „В па мет и за па мет – ко-
ле гиален поклон с му зи ка“ – С. Мехмедова.

– бр. 9/2019 г.: „Тенденции в област та на пря ко то да нъч но 
обла га не в Европейския съ юз“ – Ж. Малерб; „Проблеми на съкра-
те но то съ деб но след ст вие“ – П. Раймундов; „Умения и ком пе-
тент ности на фи нан со вия кон трольор в публич ния сек тор“ – 
И. Лечева; „Разпит на сви де те ли при раз след ва не на престъпле-
ния, свър за ни с нар ко ти ци“ – И. Владова-Недкова; „СЮБ бе съ-
ор га ни за тор на Международна кон фе рен ция за за щи та на дан ни-
те (GDPR)“; „Кръгла ма са „Гражданска плат фор ма за просле дя ва-
не и оценка на раз ви тието на съ деб на та систе ма“; „Многообектни 
гра фи чески из след ва ния. Методически аспек ти при из вър ш ва не-
то им“ – Д. Георгиева.


