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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. 1/2022 г.: „Актуални въпро си при про даж ба на чужд имот в 
съ деб на та прак ти ка“ – Б. Маринова; „Търпими действия, не фор-
ми ра щи вла де ние на нед ви жим имот“ – Б. Найденов; „Съдебна 
прак ти ка на ВКС по чл. 19 и чл. 29 ЗС“ – К. Тодоров; „Особености 
в про веж да не то на про це ду ри те за опре де ля не на кон це сионер по 
ре да на Закона за кон це сиите“ – Я. Ковачев; „За про ти во поста ви-
мост та на до го во ра за арен да на зе ме дел ска зе мя при публич на 
про дан“ – С. Куртева; „Вписване на ак то ве в Кадастралния ре-
гистър на нед ви жи ми те имо ти от Службата по геодезия, кар-
тогра фия и ка дастър“ – П. Цурева; „Произход от майка та [под бор 
на съ деб на та прак ти ка]“ – Ц. Цанкова, В. Петров; „Строителство 
в по зем ле ни имо ти с непри ло же на улич на ре гу ла ция в кон тек ста 
на РКС № 17/2021 г.“ – А. Георгиев; „Лицензиране на ав тор ски 
пра ва чрез кон цеп цията NFT“ – А. Костов.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 1/2022 г.: 
„За ня кои спор ни въпроси, свър за ни с тъл ку ва тел на та прак ти ка 
на ВКС в сфе ра та на тру до во то пра во“ – А. Александров; 
„Преглед на про ме ни те в Наредбата за слу жеб ни те ко ман ди ров ки 
и спе циали за ции в чуж би на“ – М. Василева; „Какви до ку мен ти е 
за дъл жен да из да ва ра бо то да те лят на своите ра бот ни ци и слу жи-
те ли“ – Л. Тодорова; „Как да пла ни ра ме от пуска си за но ва та го-
ди на – основен, удъл жен или до пъл ни те лен“ – Т. Капитанов; 
„Какво въз награж де ние се запла ща на служител, ра бо тещ по тру-
дов до го вор на нор ми ран ра бо тен ден (с под нев но то от чи та не на 
ра бот но то време), по ло жил из вън ре ден труд на ос но ва ние пис ме-
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на за по вед на ра бо то да те ля на офи циал ния праз ник 1.01.2022 г.“; 
„Как се опре де ля ба за та за из числя ва не на обез ще те нието по 
чл. 22, ал. 1, ко га то в ме се ца пре ди прекра тя ва не на тру до вия до-
го вор ра бот ни кът е пол з вал пет ра бот ни дни пла тен го ди шен 
отпуск?“; „На 8.12.2020 г. е прекра те но тру до во то пра во от но ше-
ние на слу жи тел ка. Възстановена е на ра бо та на 22.11.2021 г. 
Полага ли ѝ се пла тен го ди шен от пуск за времето, през което е 
би ла без ра бо та по ра ди уволнението, което е приз на то за не за кон-
но от съда, при усло вие че вре ме то от да та та на увол не нието до 
въз ста но вя ва не то на ра бо та се приз на ва за тру дов стаж?“; „Ако в 
за по вед та за прекра тя ва не на тру дов до го вор не се впи ше обез ще-
те нието за не изпол з ван от пуск по чл. 224 КТ, как ви са послед ст-
вията за ра бо то да те ля и длъж ност но то лице, из да ло заповедта?“; 
„Длъжен ли е но вият работодател, приел слу жи те ли по си ла та на 
разпо ред би те в чл. 123 КТ, да склю чи до пъл ни тел но спо ра зу ме-
ние с все ки от де лен служител, в което да го уве до ми за промяната, 
или то ва не е нужно, тъй ка то по си ла та на КТ слу жи те ли те пре-
ми на ват при но вия работодател, за паз вай ки всич ки те си права? 
Достатъчно ли е са мо по да ва не то на уве дом ле ние към НАП и 
впис ва не то на про мя на та в тру до ви те книжки?“; „Когато ти ту ляр 
из ле зе в от пуск по майчин ст во и на не го во място се наз на чи нов 
служител, кой то съ що из ле зе в от пуск по майчинство, пра вил но 
ли е но вият за мест ващ да се наз на чи с до го вор по за мест ва не на 
титуляря, а не на вто рия заместник? И съответно, ко га то ти ту ля-
рят се вър не на работа, след ва ли да се прекра тят и два та до го во-
ра по заместване?“; „Какъв би след ва ло да е ре дът за пол з ва не на 
от пуск на ос но ва ние чл. 157 КТ при су ми ра но от чи та не на ра бот-
но то вре ме и ра бо та та по график?“; „В пе риод на пре диз вестие по 
чл. 326, ал. 1 КТ, ако ли це то из ле зе в бол ни чен или пус не мол ба 
за отпуск, удъл жа ва ли се сро кът на пре диз вестието с непри съст-
ве ни те дни?“; „Кога е на ли це не съв мести мост при изпъл не нието 
на дър жав на служба?“ – И. Борисова; „Удръжки от тру до во то 
въз награж де ние на ра бот ни ка или слу жи те ля“ – М. Тодорова; „За 
пра во то на ра бот ни ка или слу жи те ля да от ка же изпъл не нието на 
опре де ле на работа или да пре уста но ви нейно то изпълнение, ко га-
то въз ник не се риоз на и не посред ст ве на опас ност за жи во та или 
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здра ве то му“ – Т. Дичева; „Прилагането на про ти воепи де мич ни те 
мер ки в пред приятията ще бъ де ос но вен ак цент в кон трол на та 
дейност на Инспекцията на тру да“; „Развитието на Европейската 
кла си фи ка ция на уменията, компетентностите, ква ли фи ка циите и 
про фе сиите“ – И. Найденов; „Институтът [НОИ] от го ва ря на но-
ви те потреб ности при управле нието на огро мен фи нан сов ре-
сурс“ – И. Иванов; „Считано от 25 де кем ври 2021 г., са в си ла 
важ ни про ме ни в пен сион но то законодателство, свър за ни с раз-
ме ра на тру до ви те пен сии“.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 1/2022 г.: „Влиянието на све тов на та пан де мия от 
COVID-19 вър ху го диш но то сче то вод но приключване, фи нан со-
ва та от чет ност и не за ви си мия фи нан сов одит за 2021 го ди на“ – 
А. Свраков; „Годишно сче то вод но приключ ва не и из гот вя не на 
ГФО за 2021 го ди на“ – Х. Досев; „Преглед на про ме ни те в обра-
зе ца на Годишната да нъч на декла ра ция по чл. 92 ЗКПО за 2021 
го ди на“ – Ц. Янкова; „Срокове за по да ва не и про ме ни в 
Годишната да нъч на декла ра ция по чл. 50 ЗДДФЛ за 2021 го ди-
на“ – Е. Попова; „Какво пред виж дат про ме ни те в Закона за ДДС, 
об на род ва ни на 31.12.2021 г. и в си ла от 1.01.2022 г.“ – И. Кон-
дарев; „Новите пра ви ла в ад ми нистра тив но на ка за тел но то про из-
водство, в си ла от 23.12.2021 г.“; „Преглед на съ деб на та прак ти ка 
по въпро си те на застра хов ка „Гражданска от го вор ност“ на ав то-
мо би листи те през 2021 го ди на“ – П. Голева.

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 8/2021 г.: „Зачитане на на-
ционал на та кон сти ту цион на иден тич ност в Европейския съ юз. 
Пета (последна) част: Последици от произ на ся не то на Съда на ЕС 
от нос но на ционал на та кон сти ту цион на иден тич ност“ – А. Семов; 
„Правни после ди ци след ре ше ние на Конституционния съд по 
кон сти ту цион но де ло № 9/2020 г.“ – Л. Владикин; „Някои но ви 
аспек ти в Наказателния ко декс, ка саещи до маш но то на си лие“ – 
Е. Кадриу; „История на Софийския ра йо нен съд през приз ма та на 
уред ба та на ос нов ния пър воин стан ционен съд в България“ – 
А. Ангелов; „АССГ от ме ни частич но усло вията за кан ди датст ва-
не и изпъл не ние на одобре ни те проек ти за пре доста вя не на без-
въз мез д на фи нан со ва по мощ по Оперативна програ ма „Иновации 
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и конку рен тоспо соб ност“ за периода 2014–2020“ – С. Игнатова; 
„Разследване на краж би от ма ши ни за про даж ба на сто ки“ – К. 
Мартинов; „Тълкувателно ре ше ние на ВКС от нос но раз ва ля не то 
на до го вор за прехвър ля не на вещ ни пра ва вър ху нед ви жим имот 
при евик ция на ку пу ва ча“; „Приказна сре ща с та лан та [от нос но 
мю зи къ ла „Виторожка“ по мо ти ви на Ангел Каралийчев]“ – 
Д. Генчев, С. Начева.

– бр. 9/2021 г.: „Изпълнение на на ка за нието „ли ша ва не от 
сво бо да“ и на мяр ка та „за дър жа не под стра жа“ – не об хо ди ми раз-
гра ни че ния“ – В. Вучков; „Практически пробле ми при престъпле-
нието по чл. 343 НК“ – В. Калайджиева; „Аргументи в под кре па 
на Conditio sine qua non за об щест ве на та ре фор ма“ – М. Младенов; 
„Изслушване на де ца“ – Н. Петрова-Димитрова; „Цифров еди нен 
па зар в Европейския съ юз: прав на уред ба, същ ност и пер спек ти-
ви“ – А. Вълчева.


