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ÏÐÀÂÍÀ ÊÍÈÆÍÈÍÀ

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. 8/2021 г.: „Особености при обя вя ва не на пред ва ри тел ния до-
го вор за по куп ко-про даж ба за окон ча те лен, ко га то ку пу ва чът се е 
за дъл жил да пла ти на пъл но це на та пре ди под пис ва не на окон ча-
те лен до го вор“ – Г. Боянова, А. Додов; „Конституционно уста но-
ве ни те пре де ли за огра ни ча ва не на пра во то на соб ст ве ност в кон-
тек ста на Решение № 3/2021 г. на Конституционния съд“ – 
А. Георгиев; „Съдебна прак ти ка на ВКС по чл. 72 от Закона за 
соб ст ве ност та“ – К. Тодоров; „Кога се за ли ча ва слу жеб но впис ва-
не на до го вор за наем на зе ме дел ски имоти? (Параграф 10 от ПЗР 
към Закона за из ме не ние и до пъл не ние на Закона за соб ст ве ност-
та и пол з ва не то на зе ме дел ски те зе ми (обн., ДВ, бр. 42 от 2018 г., 
в си ла от 22.05.2018 г., изм. и доп., бр. 55 от 2018 г.)“ – С. Куртева; 
„Може ли съ дът да ува жи иск от съ соб ст ве ник по чл. 108 от 
Закона за соб ст ве ност та за пре да ва не на вла де ние вър ху иде ал на 
част от имо та“ – Л. Панайотова-Чалъкова; „Публична про дан на 
имот в ре жим на съпру жеска иму щест ве на об щ ност“ – Д. Иванов; 
„За ня кои прак ти чески пробле ми при за мест ва не то на но та-
риус“ – К. Димитров; „Изграждане на улич ни мре жи по непри ло-
же на улич на ре гу ла ция“ – В. Бакалова; „Упълномощаване и фор-
ма на во ле изявле ния, ка саещи Патентното ве дом ст во“ – 
А. Костов.

– бр. 9/2021 г.: „Искът по чл. 76 от Закона за соб ст ве ност-
та“ – К. Добрев; „Условия за общ достъп за под зем но пар ки ра не в 
сгра ди в съ сед ни уре гу ли ра ни имо ти. Приложение на но ва та 
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разпо ред ба на чл. 43, ал. 4 ЗУТ в кон тек ста на дейст ва щия за ко-
нов ре жим на етаж на та соб ст ве ност и раз ре ше нията на съ деб на та 
прак ти ка“ – А. Георгиев; „Определянето на па ра метри те на кон-
це сии, въз ла га ни по ре да на Закона за кон це сиите. Указания, от-
го во ри и ста но ви ща“ – Я. Ковачев; „За про ти во поста ви мост та на 
арен ден до го вор, склю чен от съ соб ст ве ник с ми но ри та рен дял“ – 
С. Куртева; „Изменения в ка дастрал на та кар та и ка дастрал ни те 
ре гистри“ – П. Цурева; „Допустимо ли е упраж ня ва не то на на си-
лие спря мо де те и спря мо еди ния ро ди тел, за що то в мла дост та на 
ро ди те ли те не е има ло „джен дър“ образование?“ – С. Игнатова; 
„Наследяване от низ хо дя щи на ед нокръв ни и ед но утроб ни бра тя 
и сестри“ – Ц. Петкова; „Проблемът с нев пи са ни те ак то ве за соб-
ст ве ност и съз да ва не то на имотен ре гистър в Република 
България“ – К. Димитров; „Дейността на кон сул тан ти те по сми-
съ ла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройст во на те ри то рията след 
из ме не нията в за ко на (обн., ДВ, бр. 16 от 2021 г.)“ – М. Гечева; 
„Какво пред ставля ва „Софтуер ка то услу га“ (SaaS). Лицензиране 
и прав на рам ка, за щи та на ав тор ски те пра ва и лич ни те дан ни“ – 
А. Костов.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 8/2021 г.: „Предлагане на фи нан со ви ин стру мен-
ти на вто рич ния па зар“ – Р. Балтов; „Към кой мо мент се опре де ля 
раз ме рът на взе ма не то по чл. 59 от Закона за за дъл же нията и 
договорите?“ – И. Богданова; „Плащане на за дъл же ния, уго во ре-
ни във ва лу та“ – Г. Хорозов; „Преглед на ак ту ал на та прак ти ка на 
ВКС по иско во то произ вод ст во“ – В. Гачев; „По въпро са за съ от-
но ше нието меж ду ин ди ви ду ал но то и уни вер сал но то при ну ди тел-
но изпъл не ние и из да ва ни те поста новле ния за въз ла га не на не-
дви жим имот“ – П. Голева; „Ползването на елек трон на та плат-
фор ма за об щест ве ни по ръч ки“ – Ц. Василева; „Закрила на конку-
рен цията и не лоял ни (недобросъвестни) тър гов ски прак ти ки в 
кон тек ста на но ви те про ме ни на Закона за за щи та на конку рен-
цията (про дъл же ние от бр. 7/2021 г.)“ – Н. Братов.
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– бр. 9/2021 г. с при ло же ние „Отговорността за вре ди по 
чл. 79, ал. 9 от Закона за кре дит ни те ин сти ту ции“ – С. Башов: 
„Представителството на ООД от упра ви те ля му и впис ва нията в 
ТРРЮЛНЦ – хи по те зи от прак ти ка та на ВКС“ – Н. Колев; 
„Правни аспек ти на крип то ва лу ти те“ – И. Николаев; „Правни 
ефек ти при спи ра не пред ла га не то на сроч ни де по зи ти от банки-
те“ – В. Джилизов; „Компютърният де ликт – прав на ха рак те-
ристи ка на граж дан ска та от го вор ност в елек трон на сре да“ – 
К. Мо нев; „Практика на ВКС по чл. 99 от Закона за за дъл же нията 
и до го во ри те“ – К. Тодоров; „Примери от ак ту ал на та прак ти ка на 
бъл гар ски те съ ди ли ща по въпро си на об щест ве ни те по ръч ки“ – 
П. Цокова; „Случаят „Хюндай“ – най-про дъл жи тел ният пра вен 
спор в исто рията на КЗК, ка саещ забра не ни вер ти кал ни спо ра зу-
ме ния“ – В. Андонова.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 8/2021 г.: 
„Подводните ка мъ ни“ на за ко на. Нови при ме ри за не нуж но уве-
ли ча ва не на ад ми нистра тив на та те жест за ра бо то да те ли те. 
Обосно вани ли бя ха про ме ни те в Наредба № 5 от 29.12.2002 г., в 
си ла от 1.03.2021 г.?“ – А. Александров; „Актуална прак ти ка на 
Съда на ЕС в област та на тру до во то пра во“ – П. Цокова; „Преглед 
на прак ти ка та на ВКС по при ла га не на тру до во то за ко но да тел ст-
во през 2020 го ди на. Основания за из вър ш ва не на под бор от ра-
бо то да те ля и опре де ля не кръ га на ра бот ни ци те или слу жи те ли те, 
които тряб ва да участ ват в под бо ра“ – М. Първанов; „Работа по 
два тру до ви до го во ра при един и същ ра бо то да тел“ – Н. Салчев; 
„Отпуски за изпъл не ние на граж дан ски, об щест ве ни и дру ги за-
дъл же ния“ – Т. Капитанов; „Ползване на от пуск от дър жа вен слу-
жи тел при усло вията на вътреш но съв мести тел ст во“ – И. Бори-
сова; „Вътрешнофирмени ак то ве и до ку мен ти, които ра бо то да те-
лят след ва да под дър жа, свър за ни с оси гу ря ва не то на ЗБУТ“ – 
Т. Дичева; „На вни ма нието на ра бо то да те ли те. Мярката „60 на 
40“ се удъл жа ва за още два ме се ца“ – Е. Димитрова; „Какво обез-
ще те ние се дъл жи при пре къс ва не пол з ва не то на от пуска за бре-
мен ност и раж да не по ра ди друг от пуск“ – В. Заркова; „Какви са 
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усло вията за пол з ва не на па рич на по мощ за про фи лак ти ка и ре ха-
би ли та ция през настояща та го ди на“.

– бр. 9/2021 г.: „Нови пра ва на ра бот ни ци те и слу жи те ли те с 
„евро пейски“ произ ход, или по ред ни по же ла тел ни кон цеп ции в 
со циал на та сфе ра“ – А. Александров; „Прекратяване на тру до вия 
до го вор при на ма ля ва не обе ма на ра бо та та и при престой“ – 
М. Василева; „Колко запла ти дъл жи ра бо то да те лят при прекра тя-
ва не на тру дов до го вор сре щу обез ще те ние“ – Т. Капитанов; 
„Преглед на прак ти ка та на ВКС по при ла га не на тру до во то за ко-
но да тел ст во през 2020 го ди на. Основания за ед ностран но прекра-
тя ва не на тру до вия до го вор от ра бо то да те ля по чл. 328 КТ“ – 
М. Първанов; „Видове при ну ди тел ни ад ми нистра тив ни мер ки, 
при ла га ни от кон трол ни те ор га ни“ – Н. Салчев; „Европейската 
кла си фи ка ция на уме нията, ком пе тен циите, ква ли фи ка циите и 
про фе сиите (ESCO) и връз ка та ѝ с Националната кла си фи ка ция 
на про фе сиите и длъж ности те (НКПД, 2011 г.)“ – Е. Димитрова; 
„От 1 сеп тем ври 2021 г. се при ла га нов ме ха ни зъм за ре дук ция на 
ин ди ви ду ал ния коефи циент при тру до ви те пен сии на ли ца та, ро-
де ни след 31.12.1959 г. и оси гу ря ва ни в уни вер са лен пен сионен 
фонд“ – Е. Атанасова; „Не е ли вре ме да се пре мах не про ти во кон-
сти ту цион на та нор ма в КСО за огра ни ча ва не на мак си мал ния 
раз мер на пен сиите за стаж и въз раст“ – П. Голева.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 8/2021 г.: „Дружеството по Закона за за дъл же-
нията и до го во ри те ка то пред приятие от глед на точ ка на сче то-
вод но то и да нъч но то за ко но да тел ст во“ – Х. Досев; „Счетоводно 
тре ти ра не на крип то ва лу та та по ре да на МСС“ – Б. Брезоева; 
„Избор за обла га не с да нък вър ху раз хо ди те на раз хо ди те в на ту-
ра, свър за ни с изпол з ва не на слу жеб ни ак ти ви за лич ни нуж ди“; 
„Облагане до хо ди те на фи зи чески ли ца от дейност ка то сво бод на 
про фе сия и из вън тру до ви пра во от но ше ния“ – Е. Попова; „Опре-
де ляне на обла гаема та да нъч на ос но ва за до хо ди те на ли це, 
упраж ня ва що сво бод на про фе сия“; „Облагане с ДДС на достав-
ки те на ресто ран тьо ри и на ке тъ ринг фир ми“ – И. Кондарев; 
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„Данъчно тре ти ра не на достав ки на услу ги съглас но ЗДДС и 
опре де ля не на да нък при из точ ни ка за на числе ни ав тор ски и ли-
цен зион ни въз награж де ния по ре да на ЗКПО“; „Парични на ка за-
ния и граж дан скоправ ни санк ции по ЗАНН“ – Г. Минкова; 
„Правни ефек ти при спи ра не пред ла га не то на сроч ни де по зи ти от 
банки те“ – В. Джилизов.

– бр. 9/2021 г.: „Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, 
МСФО 4 и МСФО 16 – „Реформа на ба зо ви те лихве ни про цен ти – 
фа за 2“ – Б. Брезоева; „Особености на сче то вод но то от чи та не на 
юри ди чески те ли ца с несто пан ска цел“ – Х. Досев; „Данъчно тре-
ти ра не на до хо ди от лихви, так си и бо ну си във връз ка с ре гистра-
ция на фи зи ческо ли це в плат фор ма за спо де ле но кре ди ти ра не“ – 
Л. Цветкова; „Въпроси и от го во ри, свър за ни с да нъч на та ос но ва 
на достав ки те“ – И. Кондарев; „Регистриране и от чи та не на про-
даж би на сто ки чрез ав то мат на са мо об служ ва не при запла ща не 
чрез ПОС тер ми нал“; „Възстановяване и прихва ща не на не дъл-
жи мо пла те ни су ми по ре да на Данъчно-оси гу ри тел ния про це су-
ален ко декс“ – Г. Минкова; „Отговорността за вре ди по чл. 79, 
ал. 9 от Закона за кре дит ни те ин сти ту ции“ – С. Башов.

– Сп. „Правна ми съл“ – бр. 2/2021 г.: „Компенсацията на 
ви ни при до го вор на та от го вор ност ка то после ди ца от на ру ше ние 
на осо бе но за дъл же ние“ – А. Славчев; „По въпро си на престъп-
ни те съста ви, има щи за су бект ли це с вис ше ме ди цин ско обра зо-
ва ние или друг ме ди цин ски спе циалист“ – Ц. Петрова; „Призна-
ване на чуж дестран ни съ деб ни ре ше ния и дру ги ак то ве, уреж да-
щи прав но то по ло же ние на фи зи чески ли ца в Република Бълга-
рия“ – Е. Касева; „Принципът за взе ма не на ре ше ния по вътреш но 
убеж де ние в бъл гар ския на ка за те лен про цес“ – Г. Маринова; 
„Въпроси на фискал на та ам нистия в Република България и 
Русия“ – В. Узунова; „Четиринадесетият кон грес на ООН по пре-
вен ция на престъп ност та и на ка за тел но пра во съ дие в сянка та на 
COVID-19“ – Д. Чанкова.

– Сп. „Съвременно пра во“ – бр. 4/2020 г.: „Развитие на 
прав на та уред ба на ра бот но то вре ме“ – Н. Салчев; „Наказателно-
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правна за щи та на лич ни те дан ни – под хо дът на Италия“ – 
Р. Димитрова; „Правната фи гу ра на оси гу ри те ля по бъл гар ско то 
пра во“ – М. Топалов; „Паричен су ве ре ни тет“ – Б. Каменов; „140 
го ди ни от рож де нието на про фе сор Илия Янулов“ – И. Стайков; 
„В па мет на проф. д-р Александър Стойнов“ – К. Манов; 
„Съдържание на спи са ние „Съвременно пра во“ за 2020 го ди на“.

– Сп. „Търговско пра во“ – бр. 1–2/2021 г.: „Цесията и 
произ вод ст во то за из да ва не на дубли кат от изпъл ни те лен лист“ – 
Т. Градинарова; „Някои раз съж де ния от нос но до го во ра в пол за 
на тре то ли це“ – Т. Конов; „Обогатяване чрез не поз во ле ни дейст-
вия и искът по чл. 59 от Закона за за дъл же нията и до го во ри те“ – 
И. Богданова; „За пра во то на ве дом ст ва та и юри ди чески те ли ца 
на бю джет на из д ръж ка да управля ват обек ти, имо ти и ве щи – 
дър жав на соб ст ве ност“ – А. Калайджиев; „Още за пре къс ва не то 
на дав ност та по чл. 116, б. „а“ ЗЗД“ – В. Даскалов; „Представляват 
ли ав тор скоправ ни те до го во ри аб со лют ни тър гов ски сдел ки“ – 
Р. Русчева; „Някои ха рак те ристи ки на до го во ра за за лог на дру-
жест ве ни дя ло ве“ – М. Илиева; „Каталог на публи ку ва ни те ма те-
риали в спи са ние „Търговско пра во“ (1992–2019).

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 5/2021 г.: „Зачитане на на-
ционал на та кон сти ту цион на иден тич ност в Европейския съ юз. 
Втора част. Защита чрез пре юди циал но за пит ва не до СЕС“ – 
А. Семов; „Някои въпро си, свър за ни със забра на та за на пуска не 
на пре де ли те на стра на та по чл. 68 НПК“ – Ц. Панчев; „Пътят до 
на ционал ния ре фе рен дум за приема не на но ва Конституция на 
Чили. Предизвикателства при приема не то на но ва та чи лийска 
Конституция“ – С. Игнатова; „Отговорност за вре ди, при чи не ни 
от тре то ли це“ – С. Радев; „Криптовалута – крат ко исто ри ческо 
пред ста вя не“ – Р. Балтов; „Условното дейст вие на пре къс ва не то 
на дав ност та в хи по те за та на чл. 116, б. „б“ ЗЗД“ – Н. Симова; 
„Тълкувателно ре ше ние на ВКС от нос но впис ва не то на ипо те ка 
съглас но чл. 172, ал. 2 от Закона за за дъл же нията и до го во ри те“; 
„Тълкувателно ре ше ние на ВКС от нос но ак тив на та ма те риал-
ноправ на ле ги ти ма ция на це сионе ра за пре дя вя ва не на иск по 
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чл. 135, ал. 1 ЗЗД (Павлов иск); „СЮБ – пар т ньор в изпъл не ние 
на проект SMEDATA II“; „Представяне на ли те ра тур ния сбор ник 
„Темида 7“ в Пловдив и София.

– бр. 6/2021 г.: „Зачитане на на ционал на та кон сти ту цион на 
иден тич ност в Европейския съ юз. Трета част: Възможности и за-
дъл же ния на съ ди ли ща та при про ти во ре чие на съ юз на прав на 
нор ма с Конституцията“ – А. Семов; „За су бек тив на та стра на на 
престъпле нията по чл. 342 и чл. 343 НК“ – М. Гунева; „Фактори, 
обусла вя щи престъп но то по ве де ние на не пъл но лет ни те“ – 
Г. Андо нова; „Административният ре гистър ка то част от систе-
ма та на елек трон но управле ние“ – М. Хубенова; „Действия на съ-
деб ния изпъл ни тел при смърт на длъж ни ка в хо да на изпъл ни тел-
но то произ вод ст во“ – Д. Иванов; „Синдромът на ба рон Мюн-
хаузен – кли ни чен слу чай на си му ла ция или сим п том на лич-
носто во раз стройст во, пре диз ви ка тел ст во за съ деб нопси хо ло гич-
на та ек спер ти за“ – С. Крушкова.

– Сп. „Административно пра во съ дие“ – бр. 2/2021 г.: 
„Някои прак ти чески аспек ти на меж ду на род но то двой но да нъч но 
обла га не“ – И. Стоянов; „Въпроси на де ле ги ра не то и за мест ва не-
то в кон тек ста на § 1, ал. 4 от Допълнителните разпо ред би на 
Закона за устройст во на те ри то рията“ – С. Тихолов; „Тълкува-
телни поста новле ния на Общото събра ние на ко ле гиите от 
Върховния ад ми нистра ти вен съд и Върховния ка са ционен съд“; 
„Определение № 2 от 20.04.2021 по т. д. № 1/2019; „Тълкувателно 
ре ше ние № 4 от 29.03.2021 по т. д. № 3/2019 г.“; „Тълкувателно 
ре ше ние № 5 от 29.03/2021 по т. д. № 7/2019 г.“; „Решения и опре-
де ле ния на ВАС“.

– бр. 3/2021 г.: „Принцип за за ко но уста но ве ност на да нъ ци-
те“ – И. Стоянов; „Практиката на Европейската ко ми сия и съ юз-
ни те съ ди ли ща ка то из точ ник на оправ да ни прав ни очак ва ния за 
бе не фи циери на непра во мер на и не съв мести ма с вътреш ния па-
зар дър жав на по мощ“ – В. Кирилов; „Тълкувателно ре ше ние № 2 
от 15.04.2021 г.“; „Тълкувателно ре ше ние № 7 от 15.04.2021 г.“; 
„Решения и опре де ле ния на ВАС“.
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– бр. 4/2021 г.: „Новите по ло же ния в ад ми нистра тив но на ка-
за тел на та от го вор ност по ЗАНН“ – В. Канатова-Бучкова; „Реше-
ния и опре де ле ния на ВАС, Втора колегия“; „Преюдициални за-
пит ва ния“; „Указател на съ деб ни те ак то ве“.


