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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. 8/2021 г.: „Особености при обявяване на предварителния договор за покупко-продажба за окончателен, когато купувачът се е
задължил да плати напълно цената преди подписване на окончателен договор“ – Г. Боянова, А. Додов; „Конституционно установените предели за ограничаване на правото на собственост в контекста на Решение № 3/2021 г. на Конституционния съд“ –
А. Георгиев; „Съдебна практика на ВКС по чл. 72 от Закона за
собствеността“ – К. Тодоров; „Кога се заличава служебно вписване на договор за наем на земеделски имоти? (Параграф 10 от ПЗР
към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 42 от 2018 г.,
в сила от 22.05.2018 г., изм. и доп., бр. 55 от 2018 г.)“ – С. Куртева;
„Може ли съдът да уважи иск от съсобственик по чл. 108 от
Закона за собствеността за предаване на владение върху идеална
част от имота“ – Л. Панайотова-Чалъкова; „Публична продан на
имот в режим на съпружеска имуществена общност“ – Д. Иванов;
„За някои практически проблеми при заместването на нотариус“ – К. Димитров; „Изграждане на улични мрежи по неприложена улична регулация“ – В. Бакалова; „Упълномощаване и форма на волеизявления, касаещи Патентното ведомство“ –
А. Костов.
– бр. 9/2021 г.: „Искът по чл. 76 от Закона за собствеността“ – К. Добрев; „Условия за общ достъп за подземно паркиране в
сгради в съседни урегулирани имоти. Приложение на новата
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разпоредба на чл. 43, ал. 4 ЗУТ в контекста на действащия законов режим на етажната собственост и разрешенията на съдебната
практика“ – А. Георгиев; „Определянето на параметрите на концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите. Указания, отговори и становища“ – Я. Ковачев; „За противопоставимостта на
аренден договор, сключен от съсобственик с миноритарен дял“ –
С. Куртева; „Изменения в кадастралната карта и кадастралните
регистри“ – П. Цурева; „Допустимо ли е упражняването на насилие спрямо дете и спрямо единия родител, защото в младостта на
родителите не е имало „джендър“ образование?“ – С. Игнатова;
„Наследяване от низходящи на еднокръвни и едноутробни братя
и сестри“ – Ц. Петкова; „Проблемът с невписаните актове за собственост и създаването на имотен регистър в Република
България“ – К. Димитров; „Дейността на консултантите по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията след
измененията в закона (обн., ДВ, бр. 16 от 2021 г.)“ – М. Гечева;
„Какво представлява „Софтуер като услуга“ (SaaS). Лицензиране
и правна рамка, защита на авторските права и личните данни“ –
А. Костов.
– Сп. „Търговско и облигационно право“ – месечен
дайджест – бр. 8/2021 г.: „Предлагане на финансови инструменти на вторичния пазар“ – Р. Балтов; „Към кой момент се определя
размерът на вземането по чл. 59 от Закона за задълженията и
договорите?“ – И. Богданова; „Плащане на задължения, уговорени във валута“ – Г. Хорозов; „Преглед на актуалната практика на
ВКС по исковото производство“ – В. Гачев; „По въпроса за съотношението между индивидуалното и универсалното принудително изпълнение и издаваните постановления за възлагане на недвижим имот“ – П. Голева; „Ползването на електронната платформа за обществени поръчки“ – Ц. Василева; „Закрила на конкуренцията и нелоялни (недобросъвестни) търговски практики в
контекста на новите промени на Закона за защита на конкуренцията (продължение от бр. 7/2021 г.)“ – Н. Братов.
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– бр. 9/2021 г. с приложение „Отговорността за вреди по
чл. 79, ал. 9 от Закона за кредитните институции“ – С. Башов:
„Представителството на ООД от управителя му и вписванията в
ТРРЮЛНЦ – хипотези от практиката на ВКС“ – Н. Колев;
„Правни аспекти на криптовалутите“ – И. Николаев; „Правни
ефекти при спиране предлагането на срочни депозити от банките“ – В. Джилизов; „Компютърният деликт – правна характеристика на гражданската отговорност в електронна среда“ –
К. Монев; „Практика на ВКС по чл. 99 от Закона за задълженията
и договорите“ – К. Тодоров; „Примери от актуалната практика на
българските съдилища по въпроси на обществените поръчки“ –
П. Цокова; „Случаят „Хюндай“ – най-продължителният правен
спор в историята на КЗК, касаещ забранени вертикални споразумения“ – В. Андонова.
– Сп. „Труд и право“ – месечен дайджест – бр. 8/2021 г.:
„Подводните камъни“ на закона. Нови примери за ненужно увеличаване на административната тежест за работодателите.
Обосновани ли бяха промените в Наредба № 5 от 29.12.2002 г., в
сила от 1.03.2021 г.?“ – А. Александров; „Актуална практика на
Съда на ЕС в областта на трудовото право“ – П. Цокова; „Преглед
на практиката на ВКС по прилагане на трудовото законодателство през 2020 година. Основания за извършване на подбор от работодателя и определяне кръга на работниците или служителите,
които трябва да участват в подбора“ – М. Първанов; „Работа по
два трудови договора при един и същ работодател“ – Н. Салчев;
„Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения“ – Т. Капитанов; „Ползване на отпуск от държавен служител при условията на вътрешно съвместителство“ – И. Борисова; „Вътрешнофирмени актове и документи, които работодателят следва да поддържа, свързани с осигуряването на ЗБУТ“ –
Т. Дичева; „На вниманието на работодателите. Мярката „60 на
40“ се удължава за още два месеца“ – Е. Димитрова; „Какво обезщетение се дължи при прекъсване ползването на отпуска за бременност и раждане поради друг отпуск“ – В. Заркова; „Какви са
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условията за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация през настоящата година“.
– бр. 9/2021 г.: „Нови права на работниците и служителите с
„европейски“ произход, или поредни пожелателни концепции в
социалната сфера“ – А. Александров; „Прекратяване на трудовия
договор при намаляване обема на работата и при престой“ –
М. Василева; „Колко заплати дължи работодателят при прекратяване на трудов договор срещу обезщетение“ – Т. Капитанов;
„Преглед на практиката на ВКС по прилагане на трудовото законодателство през 2020 година. Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ“ –
М. Първанов; „Видове принудителни административни мерки,
прилагани от контролните органи“ – Н. Салчев; „Европейската
класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и
професиите (ESCO) и връзката ѝ с Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД, 2011 г.)“ – Е. Димитрова;
„От 1 септември 2021 г. се прилага нов механизъм за редукция на
индивидуалния коефициент при трудовите пенсии на лицата, родени след 31.12.1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен
фонд“ – Е. Атанасова; „Не е ли време да се премахне противоконституционната норма в КСО за ограничаване на максималния
размер на пенсиите за стаж и възраст“ – П. Голева.
– Сп. „Счетоводство, данъци и право“ – месечен
дайджест – бр. 8/2021 г.: „Дружеството по Закона за задълженията и договорите като предприятие от гледна точка на счетоводното и данъчното законодателство“ – Х. Досев; „Счетоводно
третиране на криптовалутата по реда на МСС“ – Б. Брезоева;
„Избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди“;
„Облагане доходите на физически лица от дейност като свободна
професия и извънтрудови правоотношения“ – Е. Попова; „Определяне на облагаемата данъчна основа за доходите на лице,
упражняващо свободна професия“; „Облагане с ДДС на доставките на ресторантьори и на кетъринг фирми“ – И. Кондарев;
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„Данъчно третиране на доставки на услуги съгласно ЗДДС и
определяне на данък при източника за начислени авторски и лицензионни възнаграждения по реда на ЗКПО“; „Парични наказания и гражданскоправни санкции по ЗАНН“ – Г. Минкова;
„Правни ефекти при спиране предлагането на срочни депозити от
банките“ – В. Джилизов.
– бр. 9/2021 г.: „Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7,
МСФО 4 и МСФО 16 – „Реформа на базовите лихвени проценти –
фаза 2“ – Б. Брезоева; „Особености на счетоводното отчитане на
юридическите лица с нестопанска цел“ – Х. Досев; „Данъчно третиране на доходи от лихви, такси и бонуси във връзка с регистрация на физическо лице в платформа за споделено кредитиране“ –
Л. Цветкова; „Въпроси и отговори, свързани с данъчната основа
на доставките“ – И. Кондарев; „Регистриране и отчитане на продажби на стоки чрез автомат на самообслужване при заплащане
чрез ПОС терминал“; „Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“ – Г. Минкова; „Отговорността за вреди по чл. 79,
ал. 9 от Закона за кредитните институции“ – С. Башов.
– Сп. „Правна мисъл“ – бр. 2/2021 г.: „Компенсацията на
вини при договорната отговорност като последица от нарушение
на особено задължение“ – А. Славчев; „По въпроси на престъпните състави, имащи за субект лице с висше медицинско образование или друг медицински специалист“ – Ц. Петрова; „Признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове, уреждащи правното положение на физически лица в Република България“ – Е. Касева; „Принципът за вземане на решения по вътрешно
убеждение в българския наказателен процес“ – Г. Маринова;
„Въпроси на фискалната амнистия в Република България и
Русия“ – В. Узунова; „Четиринадесетият конгрес на ООН по превенция на престъпността и наказателно правосъдие в сянката на
COVID-19“ – Д. Чанкова.
– Сп. „Съвременно право“ – бр. 4/2020 г.: „Развитие на
правната уредба на работното време“ – Н. Салчев; „Наказателно-
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правна защита на личните данни – подходът на Италия“ –
Р. Димитрова; „Правната фигура на осигурителя по българското
право“ – М. Топалов; „Паричен суверенитет“ – Б. Каменов; „140
години от рождението на професор Илия Янулов“ – И. Стайков;
„В памет на проф. д-р Александър Стойнов“ – К. Манов;
„Съдържание на списание „Съвременно право“ за 2020 година“.
– Сп. „Търговско право“ – бр. 1–2/2021 г.: „Цесията и
производството за издаване на дубликат от изпълнителен лист“ –
Т. Градинарова; „Някои разсъждения относно договора в полза
на трето лице“ – Т. Конов; „Обогатяване чрез непозволени действия и искът по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите“ –
И. Богданова; „За правото на ведомствата и юридическите лица
на бюджетна издръжка да управляват обекти, имоти и вещи –
държавна собственост“ – А. Калайджиев; „Още за прекъсването
на давността по чл. 116, б. „а“ ЗЗД“ – В. Даскалов; „Представляват
ли авторскоправните договори абсолютни търговски сделки“ –
Р. Русчева; „Някои характеристики на договора за залог на дружествени дялове“ – М. Илиева; „Каталог на публикуваните материали в списание „Търговско право“ (1992–2019).
– Сп. „Общество и право“ – бр. 5/2021 г.: „Зачитане на националната конституционна идентичност в Европейския съюз.
Втора част. Защита чрез преюдициално запитване до СЕС“ –
А. Семов; „Някои въпроси, свързани със забраната за напускане
на пределите на страната по чл. 68 НПК“ – Ц. Панчев; „Пътят до
националния референдум за приемане на нова Конституция на
Чили. Предизвикателства при приемането на новата чилийска
Конституция“ – С. Игнатова; „Отговорност за вреди, причинени
от трето лице“ – С. Радев; „Криптовалута – кратко историческо
представяне“ – Р. Балтов; „Условното действие на прекъсването
на давността в хипотезата на чл. 116, б. „б“ ЗЗД“ – Н. Симова;
„Тълкувателно решение на ВКС относно вписването на ипотека
съгласно чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите“;
„Тълкувателно решение на ВКС относно активната материалноправна легитимация на цесионера за предявяване на иск по
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чл. 135, ал. 1 ЗЗД (Павлов иск); „СЮБ – партньор в изпълнение
на проект SMEDATA II“; „Представяне на литературния сборник
„Темида 7“ в Пловдив и София.
– бр. 6/2021 г.: „Зачитане на националната конституционна
идентичност в Европейския съюз. Трета част: Възможности и задължения на съдилищата при противоречие на съюзна правна
норма с Конституцията“ – А. Семов; „За субективната страна на
престъпленията по чл. 342 и чл. 343 НК“ – М. Гунева; „Фактори,
обуславящи престъпното поведение на непълнолетните“ –
Г. Андонова; „Административният регистър като част от системата на електронно управление“ – М. Хубенова; „Действия на съдебния изпълнител при смърт на длъжника в хода на изпълнителното производство“ – Д. Иванов; „Синдромът на барон Мюнхаузен – клиничен случай на симулация или симптом на личностово разстройство, предизвикателство за съдебнопсихологичната експертиза“ – С. Крушкова.
– Сп. „Административно правосъдие“ – бр. 2/2021 г.:
„Някои практически аспекти на международното двойно данъчно
облагане“ – И. Стоянов; „Въпроси на делегирането и заместването в контекста на § 1, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията“ – С. Тихолов; „Тълкувателни постановления на Общото събрание на колегиите от
Върховния административен съд и Върховния касационен съд“;
„Определение № 2 от 20.04.2021 по т. д. № 1/2019; „Тълкувателно
решение № 4 от 29.03.2021 по т. д. № 3/2019 г.“; „Тълкувателно
решение № 5 от 29.03/2021 по т. д. № 7/2019 г.“; „Решения и определения на ВАС“.
– бр. 3/2021 г.: „Принцип за законоустановеност на данъците“ – И. Стоянов; „Практиката на Европейската комисия и съюзните съдилища като източник на оправдани правни очаквания за
бенефициери на неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ“ – В. Кирилов; „Тълкувателно решение № 2
от 15.04.2021 г.“; „Тълкувателно решение № 7 от 15.04.2021 г.“;
„Решения и определения на ВАС“.
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– бр. 4/2021 г.: „Новите положения в административнонаказателната отговорност по ЗАНН“ – В. Канатова-Бучкова; „Решения и определения на ВАС, Втора колегия“; „Преюдициални запитвания“; „Указател на съдебните актове“.

