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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. 8/2019 г.: „Рискове за дейст вието на сдел ки с имо ти при не-
удовлет во ре ни кре ди то ри“ – Б. Маринова; „Особености, свър за-
ни с прекра тя ва не то на до го вор за наем“ – Д. Паликаров; 
„Решение № 245 от 16.12.2015 г. на ВКС по гр. д. № 3263 от 
2015 г., І г. о. Съдът след ва да взе ме пред вид об стоятел ст во то, 
че в хо да на произ вод ст во то вещ та – пред мет на пре дя ве ния по 
ре да на чл. 108 от Закона за соб ст ве ност та иск, е по ги на ла, ако 
до ка за тел ст ва за то ва са пред ста ве ни по де ло то“; „Изме не ния-
та в кон це сион ния ре жим на мор ски те пла жо ве“ – Я. Ковачев; 
„Прекратяване на сер ви ту ти те вър ху зе ме дел ски зе ми“ – А. Геор-
гиев; „Претенции за въз ста но вя ва не на зе ме дел ски и гор ски имо-
ти след крайния срок за по зем ле на та рести ту ция не мо гат да се 
пре дя вя ват“ – С. Куртева; „Обжалване на ак то ве те на ор га на по 
настойни чест во то и по по пе чи тел ст во то в съ деб на та прак ти ка“ – 
Д. Стоянов; „Запазената част от наслед ст во е за щи та при да ре ние 
и за ве ща ние“ – К. Добрев; „Решение № 119 от 8.10.2018 г. на 
ВКС по гр. д. № 4819/2017 г., І г. о. Предявяването на иск за соб-
ст ве ност вър ху опре де ле на иде ал на част от нед ви жим имот не 
мо же да пре къс не и не пре къс ва дав ност ния срок на вла де ние 
вър ху дру га иде ал на част от то зи имот, при те жа ва на от ли ца, 
които не са пре дя ви ли иск за соб ст ве ност“; „Въпроси по „сво-
бод но то“ към пин гу ва не в не ка те го ри зи ра ни към пин ги в зо ни те 
за те ри то риал но устройст ве на за щи та по Закона за устройст во то 
на Черноморското крайбре жие“ – В. Бакалова; „Абсолютните ос-
но ва ния за от каз на ре гистра ция на мар ка (чл. 11, ал. 1 ЗМГО) и 
иден тич ност та меж ду фир ма и мар ка (чл. 7, ал. 5 ТЗ) в прак ти ка-
та на ВКС и ВАС“ – П. Петров.

ÏÐÀÂÍÀ ÊÍÈÆÍÈÍÀ



57Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 11/2019

– бр. 9/2019 г.: „Рискове при раз по ре ди тел ни сдел ки с имо-
ти, при до би ти от тър го вец в не състоятел ност“ – Б. Маринова; 
„Някои хи по те зи на ни щож ност на сдел ки с пред мет пра во на 
строеж или но во построени сгра ди“ – М. Терзиева; „Решение 
№ 153 от 9.11.2017 г. на ВКС по гр. д. № 4486/2017 г., І г. о. 
Искът, пре дя вен от ли це, пре тен ди ра що да е соб ст ве ник на нед-
ви жим имот, не обре ме нен със сер ви тут но пра во на от вет ни ка, 
сре щу ли це, пре тен ди ра що да има сер ви тут но пра во вър ху съ-
щия имот, с кой то ище цът иска отри ча не със си ла на пре съ де но 
не що на пре тен ди ра но то от от вет ни ка сер ви тут но пра во вър-
ху имо та на ище ца, по своя ха рак тер пред ставля ва ве щен не га-
то рен уста но ви те лен иск за за щи та на пра во то на соб ст ве-
ност. Предпоставка за ува жа ва не то му е уста но вя ва не то от 
ище ца, че е ти ту ляр на пра во то на соб ст ве ност вър ху за сег на-
тия от пре тен цията на от вет ни ка имот, а до каз ва не то на пра-
во то на соб ст ве ност на ище ца ка сае ма те риал на та ле ги ти ма-
ция и е от зна че ние при пре ценка на ос но ва тел ност та на иска, 
пре дя вен за за щи та на соб ст ве ност та му вър ху имо та, а не на 
до пусти мост та му“; „Съобразени ли са послед ни те про ме ни в 
Закона за во ди те с дейст ва щия ре жим на публич на та соб ст ве-
ност?“ – А. Георгиев; „Придобиване на зе ме дел ски зе ми по дав-
ност“ – Б. Найденов; „Промени в пре доста вя не то на ад ми нистра-
тив ни услу ги от АГКК, влез ли в си ла на 22 ав густ 2019 г.“ – 
П. Лефтеров; „Домашното на си лие – прав ни пробле ми“ – П. Го-
ле ва; „Ограничават ли не за ли че ни те въз бра ни пра во то на соб ст-
ве ност на ку пу ва ча от публич на та про дан?“ – И. Василев; 
„Решение № 87 от 5.07.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4028/ 2017 г., 
ІІ г. о. Вписването на иско ва та мол ба по чл. 29 ЗЗД има са мо 
опо вести тел но дейст вие и пра ва та на тре ти те ли ца, при до би-
ти пре ди впис ва не то ѝ, не се за паз ват. Приложимо е пра ви ло то, 
че ни кой не мо же да прехвър ли то ва, което не при те жа ва. Ако 
до го во рът бъ де уни що жен, от па дат пра ва та и на приобре та-
тел, кой то е при до бил имо та пре ди впис ва не на иско ва та мол ба, 
въпре ки че не е об вър зан от си ла та на пре съ де но не що на ре ше-
нието. По от но ше ние на не го и всич ки оста на ли се проявя ва кон-
сти ту тив но то дейст вие на съ деб но то ре ше ние, с което е ува-
жен искът за уни що жа ва не на до го вор, съставля ва що не го ва 
граж дан скоправ на после ди ца. Чрез кон сти ту тив но то си дейст-
вие съ деб но то ре ше ние ста ва юри ди чески факт, кой то съз да ва, 
из ме ня или прекра тя ва граж дан ско то пра во от но ше ние, и всич-
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ки ли ца, за които то зи юри ди чески факт е прав но ре ле ван тен, са 
длъж ни да го за чи тат. По вре ме на ви сящ про цес по чл. 29 ЗЗД, 
пре дя вен от прехвър ли те ля сре щу пър вия при обре та тел, дав-
ност ще те че за послед ващ приобре та тел, при до бил пра ва та си 
пре ди пре дя вя ва не на иска или впис ва не на иско ва та мол ба по 
чл. 29 ЗЗД, и кой то не е стра на в про це са“; „Промените в Закона 
за устройст во на те ри то рията по от но ше ние на место по ло же-
нието на ре гу ла цион на та ли ния“ – П. Цурева; „Има ре мон ти, при 
които ня ма нуж да от съгла сие на съ се ди“ – К. Добрев; „Дирек-
тивата от нос но ав тор ско то пра во в циф ро вия еди нен па зар – 
пробле ми и добри ре ше ния“ – А. Костов.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 8/2019 г.: „Издаване на дубли кат на ак ции за нуж-
ди те на при ну ди тел но то из пъл не ние (чл. 5 15, ал. 2 ГПК)“ – 
Г. Хорозов; „Новата уред ба при за щи та та на тър гов ска та тай на“ – 
А. Георгиев; „Сделки със скла до ви за пи си“ – Б. Найденов; 
„Митът за прин цип на та не дейст ви тел ност на от ка за от бъ де що 
пра во“ – А. Георгиев, Методи Байкушев; „Решение № 60 от 
3.06.2019 г. на ВКС по т. д. № 1892/2018 г., II т. о., ТК. При-
лагането на чл. 87, ал. 4 от Закона за задълженията и до го во ри-
те (ЗЗД) ви на ги изиск ва пре ценка за съ от но ше нието меж ду из-
пъл не на и не из пъл не на част от за дъл же нието, но която да е в 
пря ка за ви си мост от ви да на до го во ра и ха рак те ра на за дъл же-
нието. В со че на та хи по те за по ана ло гия след ва да се съ обра зи 
из рич на та уред ба на чл. 206, ал. 1 ЗЗД, от но си ма към про даж ба-
та на из пла ща не, при която частич но то не из пъл не ние е съ ще-
ст ве но за кре ди то ро вия ин те рес, ко га то непла те ни те вноски 
над  ви ша ват 1/5 от це на та на вещ та. Следователно не из пъл не-
ние над 20 % от дъл жи ма та преста ция при то зи вид до го во ри 
се въз приема за съ щест ве но“; „Защита на тре то то ли це, да ло ре-
ал но обез пе че ние за чужд дълг при про це су ал на не за ко но съ об-
раз ност на из пъл ни тел ния про цес“ – Д. Маринов; „Задълже нието 
на син ди ка по чл. 36 от Регламент 848/2015 ка то ал тер на ти ва на 
от кри ва не то на вто рич но произ вод ст во по не състоятел ност“ – В. 
Иванов; „Форми на дискри ми на ция при про веж да не на об щест-
ве ни те по ръч ки“ – П. Станкулов; „Задължения на ад ми нистра то-
ра при на ру ше ние на си гур ност та на лич ни те дан ни“ – Н. Фети.

– бр. 9/2019 г. с при ло же ние Герджиков, О. „Форфетинг, 
фак то ринг, фран чайзинг (фраг мент от под гот вя на та кни га 
„Търговскоправна поема“): „Доброволно прекра тя ва не на 
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член  ст во то в ООД – впис ва не и после ди ци“ – Б. Николова; 
„Може ли за да тъ кът да се на ма ля ва по ра ди пре ко мер ност?“ – 
В. Александров; „Решение № 66 от 29.07. 2019 г. на ВКС по т. д. 
№ 1504/2018 г., II т. о., ТК. Уговорката в до пъл ни тел ни спо ра зу-
ме ния към до го вор за кре дит за при ба вя не към раз ме ра на ре дов-
на та глав ни ца на просро че ни за дъл же ния за лихви, вър ху които 
се на числя ва въз награ ди тел на лихва, пред ставля ва ана то ци зъм 
по сми съ ла на чл. 10, ал. 3 33Д, кой то е до пустим са мо при уго-
вор ка меж ду тър гов ци на ос но ва ние чл. 294, ал. 1 ТЗ. Пре струк-
турирането по чл. 13 от Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за оценка и 
кла си фи ка ция на риско ви те експо зи ции на банки те и уста но вя-
ва не на спе ци фич ни про ви зии за кре ди тен риск (отм.) не пред-
ставля ва пред ви де на в на ред ба на БНБ въз мож ност за олихвя ва-
не на из текли лихви по чл. 10, ал. 3 33Д. Олихвяването на просро-
че но за дъл же ние за такси, вклю чи тел но чрез при ба вя не на так-
са та към глав ни ца по кре дит, вър ху които се на числя ва въз-
награ ди тел на лихва, не пред ставля ва ана то ци зъм по сми съ ла на 
чл. 10, ал. 3 33Д“; „Обезпечителни пра ва в пол за на мно жест во 
кре ди то ри и нуж да та от ре фор ма“ – Ц. Крумов; „По ня кои проб-
ле ми на прихва ща не то във връз ка с от ка за от бъ де щи пра ва“ – 
А. Георгиев, М. Байкушев; „Очевидната непра вил ност ка то ос но-
ва ние за до пуска не на въз зив но то ре ше ние до ка са ционен кон-
трол“ – С. Йорданов; „Погасяват ли се непре дя ве ни те в произ-
вод ст во то по не състоятел ност взе ма ния на кре ди то ри те, ко га то 
то е прекра те но с ре ше ние по чл. 632, ал. 4 от Търговския за-
кон?“ – П. Голева; „Несъответствия в це но ва та офер та – дейст вия 
на ко ми сията и евен ту ал ни после ди ци“ – П. Цокова; „Изтриване 
и уни що жа ва не на лич ни дан ни“ – Н. Фети.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 8/2019 г.: 
„Отново за пробле ми те око ло ми ни мал на та ра бот на запла та у 
нас“ – А. Александров; „Кумулиране на дис ц ипли нар на, иму-
щест ве на, ад ми нистра тив но на ка за тел на и на ка за тел на от го вор-
ност“ – В. Мръчков; „Обезщетението при увол не ние на заето ли-
це, което пол з ва ро ди тел ски от пуск при не пъл но ра бот но вре ме, 
тряб ва да се из числя ва въз ос но ва на запла ща не то му при пъл но 
ра бот но вре ме“ – М. Василева; „Отпускът за син ди кал на дейност 
се дъл жи и из числя ва в ча со ве, а не в ра бот ни или ка лен дар ни 
дни“ – Ч. Христов; „Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на 
МТСП“; „Конфликтът на ин те ре си ка то ос но ва ние за прекра тя ва-
не на тру до вия до го вор със слу жи тел в дър жав на та ад ми нистра-
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ция“ – Т. Дичева; „Обработване на лич ни дан ни, в кон текста на 
тру до во то и слу жеб но то пра во от но ше ние“ – Н. Фети, Десислава 
Тошкова-Николова; „За тру до воправ ни те пробле ми на ду ал но то 
обу че ние“ – А. Александров; „Право на обез ще те ние за без ра бо-
ти ца при ра бо та на сро чен тру дов до го вор“ – Т. Капитанов; 
„Въпроси и от го во ри по от пуска не то и из пла ща не то на обез ще те-
нията за без ра бо ти ца“; „Здравно оси гу ря ва не за пе риода на 
непла тен от пуск на ли це, упраж ня ва що дейност по тру до во пра-
во от но ше ние в България, което е здрав но оси гу ре но в дру га дър-
жа ва – членка на ЕС“ – К. Кашъмова.

– бр. 9/2019 г.: „Новите ев ро пейски пра ви ла при от пуска по 
ба щин ст во“ – М. Василева; „Отговорност на ра бо то да те ля и ви-
нов ни те длъж ност ни ли ца при не за кон но за дър жа не на тру до ва та 
книж ка на ра бот ни ка или слу жи те ля“ – Л. Тодорова; „Процедура 
за на ла га не на дис ципли нар ни на ка за ния“ – Т. Капитанов; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП“; „Ролята на длъж-
ност на та ха рак те ристи ка при слу жеб но то пра во от но ше ние“ – 
И. Борисова; „Нов пра вил ник за дейност та на Комисията за за-
щи та на лич ни те дан ни и на нейна та ад ми нистра ция“ – Н. Фети; 
„Определяне на длъж ност но ли це по за щи та на дан ни те“ – 
Н. Фети, Д. Тошкова-Николова; „За ня кои прак ти чески пробле-
ми, свър за ни с упраж ня ва не то на тру до ви и оси гу ри тел ни пра ва 
при бре мен ност и раж да не“ – А. Александров; „Определяне на 
при ло жи мо то за ко но да тел ст во в сфе ра та на со циал на та си гур-
ност“ – К. Кашъмова; „Прилагане на кво ти те по Закона за хо ра та 
с ув реж да ния при наз на ча ва не на ра бот ни ци или при при ла га не 
на ал тер на тив ни мер ки за заетост“ – Т. Дичева.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен дай-
джест – бр. 8/2019 г.: „Счетоводни аспек ти при от чи та не на дъл-
готрайни те ма те риал ни ак ти ви – при до би ва не, амор ти за ция, 
обез ценка, ре монт , за мя на и от пис ва не“ – Х. Досев; „Изпълнение 
на изиск ва не то за ин вести ра не на пре отстъ пен кор по ра ти вен да-
нък по чл. 189б, ал. 1 ЗКПО“; „Необлагаеми до хо ди по чл. 13 от 
Закона за да нъ ци те вър ху до хо ди те на фи зи чески те ли ца“ – 
Е. Попова; „Данъчно тре ти ра не по ЗДДС на достав ки на услу ги, 
свър за ни с меж ду на ро ден тран спорт“ – И. Кондарев; „Какво 
пред виж дат послед ни те про ме ни в Наредба № Н-17, в си ла от 
2.07.2019 г.“ – Б. Петрова; „Отпадат кни ги те за днев ни фи нан со-
ви от че ти на фискал ни те устройст ва“; „За ня кои въпро си, въз-
ник на ли при ре ви зия на за дъл же ния по Закона за да нък вър ху до-
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ба ве на та стойност“ – Г. Минкова; „Договорът за влог в да нъ чен 
склад“ – Б. Найденов; „Какво тряб ва да се има пред вид, ко га то се 
пра вят пла ща ния из вън стра на та“ – Т. Тодоров.

– бр. 9/2019 г.: „Особености при сче то вод но то от чи та не на 
ин вести цион ни имо ти“ – Б. Брезоева; „Някои аспек ти и въпро си, 
свър за ни с но вия да нъ чен ре жим от нос но кон тро ли ра ни те чуж-
дестран ни дру жест ва по ЗКПО“ – В. Филипов; „Въпроси и от го-
во ри по при ла га не то на За ко на за да нъ ци те вър ху до хо ди те на 
фи зи чески те ли ца. Относно да нъч но тре ти ра не на въз ста но ве но 
обез ще те ние, из пла те но при прекра тя ва не на тру до во то пра во от-
но ше ние“ – Л. Цветкова; „Данъчно тре ти ра не по ЗДДС на из да-
де ни вауче ри за хо тел ско наста ня ва не и изиску емост на да нъ ка 
при достав ки те на об ща ту ристи ческа услу га – Облагане с ДДС 
на сдел ки те по хо тел ско наста ня ва не, ко га то за тях са из да де ни 
вауче ри“ – И. Кондарев; „Данъчно тре ти ра не на достав ки на 
услу ги съглас но ЗДДС и ре гистри ра не и от чи та не на раз пла ща-
нията по те зи достав ки“; „Какво пред виж дат послед ни те из ме не-
ния и до пъл не ния в Правилника за при ла га не на Закона за ак ци-
зи те и да нъч ни те скла до ве“ – М. Кирилова; „Някои наблю де ния 
вър ху „бъл гар ския про чит“ на пра ви ла та от нос но на ру ше нията 
на си гур ност та на лич ни те дан ни“ – А. Александров; „Въпроси и 
от го во ри по по вод не ото ри зи ра ния достъп до дан ни на НАП. Как 
да про ве ря има ли и как ви мои лич ни дан ни, които са не за кон но 
раз кри ти?“.

– Сп. „Правна ми съл“ – бр. 3/2019 г.: „Особености при 
при ла га не то на ос но ва нията за не дейст ви тел ност на тру до вия до-
го вор за обу че ние по вре ме на ра бо та“ – Х. Банов; „По ня кои 
въпро си на крайна та не об хо ди мост в НК“ – Б. Велчев; „Кон-
тролът вър ху не раз простра не нието на яд ре но то оръ жие и ро ля та 
на га ран циите на Международната аген ция за атом на енер гия“ – 
А. Анастасов; „За съ от но ше нието меж ду мо но пол но то и господ-
ст ва що то по ло же ние в бъл гар ско то конку рент но пра во“ – Е. Ди-
митрова; „Съдебната прак ти ка по ня кои въпро си на от мя на та на 
ар битраж ни ре ше ния след ре фор ма та от 2017 г.“ – П. Голева; 
„Интересно и по лез но из след ва не от нос но бед ност та и пра ва та на 
бед ни те [Рец. за Борисов, О. Бедност и пра ва на бед ни те. С.: 
Хелипол, 2019]“ – Г. Пенчев.

– Сп. „Съвременно пра во“ – бр. 2/2019 г.: „За престъпле-
нието по чл. 144а НК“ – Б. Велчев; „Правни систе ми и ме то ди на 
ре гу ли ра не на част ноправ ни те от но ше ния с меж ду на ро ден еле-
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мент – (не  )въз мож ни кон фи гу ра ции“ – В. Пандов; „За без за ко-
нието на за ко ни те“ – М. Шамов; „Форма на до го во ра за арен да на 
зе ме дел ска зе мя – дър жав на или об щин ска соб ст ве ност“ – 
З. Орсов; „Длъжностно ли це по за щи та на дан ни те – нов за дъл-
жен су бект по сми съ ла на об щия регла мент от нос но за щи та та на 
дан ни те или но ва вер сия на ве че съ щест ву ва ща юри ди ческа фи-
гу ра?“ – П. Славчев; „За са моприз на нието в бъл гар ския на ка за те-
лен про цес“ – Ц. Панчев; „Международна науч нопрак ти ческа 
кон фе рен ция „МОТ и България – 100 го ди ни и за напред“ – А. 
Великова; „Проф. д-р Георги Стефанов на 90 г.“; „За Георги 
Стефанов с респект“ – Г. Димитров; „Георги Стефанов – ос но во-
по лож ни кът на бъл гар ска та те ория на меж ду на род ни те от но ше-
ния“ – П. Пантев. 

– Сп. „Административно пра во съ дие“ – бр. 5–6/2018 г.: 
„Доклад за при ла га не то на за ко на и за дейност та на ад ми нистра-
тив ни те съ ди ли ща през 2018 го ди на“; „Тълкувателни 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“; „Тълкувателно 
поста новле ние № 2 от 18.03.2019 г. по т. д. № 1/2017 г.“.

– бр. 1/2019 г.: „Исторически преглед на нор ма тив на та уред-
ба и дейст ви тел на та и фак ти чески осъ щест ве на тъл ку ва тел на 
дейност на ВАС за пе риода след не го во то въз ста но вя ва не 
(1996 г. – 2018 г.) – част І.


