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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. 1/2022 г.: „Актуални въпроси при продажба на чужд имот в
съдебната практика“ – Б. Маринова; „Търпими действия, неформиращи владение на недвижим имот“ – Б. Найденов; „Съдебна
практика на ВКС по чл. 19 и чл. 29 ЗС“ – К. Тодоров; „Особености
в провеждането на процедурите за определяне на концесионер по
реда на Закона за концесиите“ – Я. Ковачев; „За противопоставимостта на договора за аренда на земеделска земя при публична
продан“ – С. Куртева; „Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър“ – П. Цурева; „Произход от майката [подбор
на съдебната практика]“ – Ц. Цанкова, В. Петров; „Строителство
в поземлени имоти с неприложена улична регулация в контекста
на РКС № 17/2021 г.“ – А. Георгиев; „Лицензиране на авторски
права чрез концепцията NFT“ – А. Костов.
– Сп. „Труд и право“ – месечен дайджест – бр. 1/2022 г.:
„За някои спорни въпроси, свързани с тълкувателната практика
на ВКС в сферата на трудовото право“ – А. Александров;
„Преглед на промените в Наредбата за служебните командировки
и специализации в чужбина“ – М. Василева; „Какви документи е
задължен да издава работодателят на своите работници и служители“ – Л. Тодорова; „Как да планираме отпуска си за новата година – основен, удължен или допълнителен“ – Т. Капитанов;
„Какво възнаграждение се заплаща на служител, работещ по трудов договор на нормиран работен ден (с подневното отчитане на
работното време), положил извънреден труд на основание писме-
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на заповед на работодателя на официалния празник 1.01.2022 г.“;
„Как се определя базата за изчисляване на обезщетението по
чл. 22, ал. 1, когато в месеца преди прекратяване на трудовия договор работникът е ползвал пет работни дни платен годишен
отпуск?“; „На 8.12.2020 г. е прекратено трудовото правоотношение на служителка. Възстановена е на работа на 22.11.2021 г.
Полага ли ѝ се платен годишен отпуск за времето, през което е
била без работа поради уволнението, което е признато за незаконно от съда, при условие че времето от датата на уволнението до
възстановяването на работа се признава за трудов стаж?“; „Ако в
заповедта за прекратяване на трудов договор не се впише обезщетението за неизползван отпуск по чл. 224 КТ, какви са последствията за работодателя и длъжностното лице, издало заповедта?“;
„Длъжен ли е новият работодател, приел служители по силата на
разпоредбите в чл. 123 КТ, да сключи допълнително споразумение с всеки отделен служител, в което да го уведоми за промяната,
или това не е нужно, тъй като по силата на КТ служителите преминават при новия работодател, запазвайки всичките си права?
Достатъчно ли е само подаването на уведомление към НАП и
вписването на промяната в трудовите книжки?“; „Когато титуляр
излезе в отпуск по майчинство и на негово място се назначи нов
служител, който също излезе в отпуск по майчинство, правилно
ли е новият заместващ да се назначи с договор по заместване на
титуляря, а не на втория заместник? И съответно, когато титулярят се върне на работа, следва ли да се прекратят и двата договора по заместване?“; „Какъв би следвало да е редът за ползване на
отпуск на основание чл. 157 КТ при сумирано отчитане на работното време и работата по график?“; „В период на предизвестие по
чл. 326, ал. 1 КТ, ако лицето излезе в болничен или пусне молба
за отпуск, удължава ли се срокът на предизвестието с неприсъствените дни?“; „Кога е налице несъвместимост при изпълнението
на държавна служба?“ – И. Борисова; „Удръжки от трудовото
възнаграждение на работника или служителя“ – М. Тодорова; „За
правото на работника или служителя да откаже изпълнението на
определена работа или да преустанови нейното изпълнение, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или
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здравето му“ – Т. Дичева; „Прилагането на противоепидемичните
мерки в предприятията ще бъде основен акцент в контролната
дейност на Инспекцията на труда“; „Развитието на Европейската
класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и
професиите“ – И. Найденов; „Институтът [НОИ] отговаря на новите потребности при управлението на огромен финансов ресурс“ – И. Иванов; „Считано от 25 декември 2021 г., са в сила
важни промени в пенсионното законодателство, свързани с размера на трудовите пенсии“.
– Сп. „Счетоводство, данъци и право“ – месечен
дайджест – бр. 1/2022 г.: „Влиянието на световната пандемия от
COVID-19 върху годишното счетоводно приключване, финансовата отчетност и независимия финансов одит за 2021 година“ –
А. Свраков; „Годишно счетоводно приключване и изготвяне на
ГФО за 2021 година“ – Х. Досев; „Преглед на промените в образеца на Годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2021
година“ – Ц. Янкова; „Срокове за подаване и промени в
Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2021 година“ – Е. Попова; „Какво предвиждат промените в Закона за ДДС,
обнародвани на 31.12.2021 г. и в сила от 1.01.2022 г.“ – И. Кондарев; „Новите правила в административнонаказателното производство, в сила от 23.12.2021 г.“; „Преглед на съдебната практика
по въпросите на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2021 година“ – П. Голева.
– Сп. „Общество и право“ – бр. 8/2021 г.: „Зачитане на националната конституционна идентичност в Европейския съюз.
Пета (последна) част: Последици от произнасянето на Съда на ЕС
относно националната конституционна идентичност“ – А. Семов;
„Правни последици след решение на Конституционния съд по
конституционно дело № 9/2020 г.“ – Л. Владикин; „Някои нови
аспекти в Наказателния кодекс, касаещи домашното насилие“ –
Е. Кадриу; „История на Софийския районен съд през призмата на
уредбата на основния първоинстанционен съд в България“ –
А. Ангелов; „АССГ отмени частично условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации

48

Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 1/2022

и конкурентоспособност“ за периода 2014–2020“ – С. Игнатова;
„Разследване на кражби от машини за продажба на стоки“ – К.
Мартинов; „Тълкувателно решение на ВКС относно развалянето
на договор за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот
при евикция на купувача“; „Приказна среща с таланта [относно
мюзикъла „Виторожка“ по мотиви на Ангел Каралийчев]“ –
Д. Генчев, С. Начева.
– бр. 9/2021 г.: „Изпълнение на наказанието „лишаване от
свобода“ и на мярката „задържане под стража“ – необходими разграничения“ – В. Вучков; „Практически проблеми при престъплението по чл. 343 НК“ – В. Калайджиева; „Аргументи в подкрепа
на Conditio sine qua non за обществената реформа“ – М. Младенов;
„Изслушване на деца“ – Н. Петрова-Димитрова; „Цифров единен
пазар в Европейския съюз: правна уредба, същност и перспективи“ – А. Вълчева.

