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ÏÐÀÂÍÀ ÊÍÈÆ ÍÈ ÍÀ

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. 10/2021 г.: „Конкуренция меж ду про даж би в от дел ни произ-
вод ст ва по при ну ди тел но изпъл не ние“ – Д. Иванов; „Съдебна 
прак ти ка на ВКС по чл. 50 от Закона за соб ст ве ност та“ – К. 
Тодоров; „Принудително от чуж да ва не на нед ви жи ми имо ти. 
Защита на част на та соб ст ве ност при про веж да не на ме роприятия 
по устройст во на те ри то рията в свет ли на та на Решение № 14 от 
2020 г. на Конституционния съд“ – А. Георгиев; „Разграничение 
меж ду до го во ра за разпре де ле ние на пол з ва не то меж ду съ соб -
стве ни ци и спо ра зу ме нието от нос но пол з ва не то на се мейно то 
жи ли ще при раз вод“ – К. Тодоров; „За ня кои прак ти чески пробле-
ми при наз на ча ва не на упра ви тел на не заето наслед ст во и не об хо-
ди мост та от за ко но да тел на про мя на“ – С. Калинова; „За съ от но-
ше нието меж ду произ вод ст ва та по чл. 51 от Закона за наслед ст-
во то и те зи по приема не и от каз от наслед ст во“ – В. Петров; 
„Вписването 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 № 3 от 
17.03.2021 г. на ОСГТК по т. д. № 3/2018 г. на ВКС“ – 
С. Димитрова; „Осигуряване на пар ко места при пре устройст во и 
про мя на в пред наз на че нието на обек ти в съ щест ву ва ща сгра да“ – 
Н. Гаджанова; „Отражение вър ху за дъл же нията на граж да ни те на 
послед но то из ме не ние на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за тех ни-
чески те паспор ти на строежи те (ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г.)“ – 
М. Гечева.
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– бр. 11/2021 г.: „Договорите за по куп ка на нед ви жим имот 
в строител ст во и за щи та на потре би те ли те“ – И. Николаев; 
„Ограничения на част на та соб ст ве ност при обя вя ва не на за щи те-
ни зо ни по Закона за биоло гич но то раз но обра зие“ – А. Георгиев; 
„Практически пробле ми от нос но из гра де ни те в нед ви жи ми те 
имо ти съ оръ же ния за пре нос или разпре де ле ние на елек три ческа 
енер гия“ – Б. Огойски; „Срокът за по лу ча ва не на су ми те за пол-
зва не то на имо ти те – „бе ли пет на“ – С. Куртева; „Отношения 
меж ду съ соб ст ве ни ци на застроен по зем лен имот“ – Б. Маринова; 
„Съдебна прак ти ка на ВКС по чл. 30, ал. 3 от Закона за соб ст ве-
ност та“ – К. Тодоров; „Административна юрис дик ция ли е от де-
лът по спо ро ве към Патентното ведомство?“ – С. Янкулова.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 10/2021 г.: „Допълнителната па рич на вноска в 
ООД в прак ти ка та на ВКС“ – Н. Колев; „Допълване на до го во ра 
от съ да“ – Г. Хорозов; „Нов поглед вър ху сто пан ска та не по но си-
мост в усло вията на COVID-19“ – П. Голева; „Тълкувателно де ло 
№ 3 от 2020 г. на ОСГТК на ВКС. За спаз ва не то на за дъл жи тел-
но то тъл ку ва не от т. 10 на Тълкувателно ре ше ние № 2 от 
26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС“ – П. Топуров; „Възобновяване 
на произ вод ст во то по несъстоятелност, прекра те но по ра ди съ деб-
но ут вър ден план за оз д ра вя ва не“ – Т. Николов; „Въпроси от 
прак ти ка та по тъл ку ва не и при ла га не на Закона за об щест ве ни те 
по ръч ки“ – Ц. Василева; „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 – фи нал на та раз връз ка (вто ра част)“ – 
В. Андонова.

– бр. 11/2021 г.: „Въпроси на дейст вията без пред ста ви тел на 
власт от име то на тър го вец по чл. 301 от Търговския за кон в прак-
ти ка та на ВКС“ – Н. Колев; „Инфлуенсър мар ке тинг – същ ност и 
ос нов ни прав ни пробле ми“ – О. Варадинов, Дара Варадинова; 
„Недействителността по граж дан ско то и тър гов ско то пра во“ – 
П. Голева; „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. Монева; 
„Преглед на ак ту ал на та прак ти ка на ВКС по иско во то произ вод-
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ст во“ – В. Гачев; „Държавата и об щи ни те ка то кре ди тор в произ-
вод ст во то по не състоятел ност“ – Н. Маданска; „Актуална ин фор-
ма ция от Портала за об щест ве ни те по ръч ки“ – П. Цокова.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 10/2021 г.: 
„Подводните ка мъ ни“ на за ко на. Какви изиск ва ния мо гат да се 
въ веж дат по от но ше ние на външ ния вид на ра бот ни ци те и слу жи-
те ли те“ – А. Александров; „Отстраняване от ра бо та по ра ди лип са 
на лич ни пред паз ни сред ст ва или прояве ни гри по по доб ни сим п-
то ми“ – Н. Салчев; „Какви на ка за ния мо же да на ла га ра бо то да те-
лят за на ру ша ва не на тру до ва та дис ципли на“ – 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. Предварителна закри ла при увол-
не ние“ – М. Първанов; „В как ви слу чаи се при ла га сиг нал на та 
функ ция на Инспекцията по тру да“ – Т. Дичева; „Законови въз-
мож ности за съ че та ва не на ра бо та и обу че ние“ – М. Василева; 
„Отпускане и изпла ща не на па рич ни обез ще те ния и по мо щи от 
дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не“; „Въвеждане на дан ни от 
бол нич ни листо ве със застъп ва щи се пе риоди“ – В. Заркова.

– бр. 11/2021 г.: „За обра бот ва не то на дан ни за вак си на цион-
ния ста тус на ра бот ни ци те и слу жи те ли те“ – А. Александров; 
„Гарантиране изпла ща не то на тру до во то въз награж де ние“ – 
Т. Капитанов; „Тълкувателно ре ше ние № 5/2019 г. от 26.10.2021 г. 
на ОСГК на ВКС“; „Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП“; 
„Трябва ли Вашето пред приятие да склю чи застра хов ка „Трудова 
зло по лу ка“ – Т. Дичева; „Заповед № РД-01-289 от 25 ок том ври 
2021 г. за опре де ля не на коефи циент на тру дов трав ма ти зъм по 
ико но ми чески дейности за при ла га не през 2022 г.“; „Новата мяр-
ка „Запази ме +“ в под кре па за за паз ва не заетост та на слу жи те ли-
те в предприятия, които ди рек т но са пре уста но ви ли сто пан ска та 
си дейност при на ла га не то на про ти воепи де мич ни мер ки“ – 
М. Василева; „Заповед № РД-06-55 от 5 ноем ври 2021 г. за ут вър-
ж да ва не на Списък с ко до ве те на ико но ми чески дейности, за 
които са въ ве де ни вре мен ни огра ни че ния за осъ щест вя ва не то на 
дейност с акт на дър жа вен ор ган в пе риода на обя ве но из вън ред-
но по ло же ние или обя ве на из вън ред на епи де мич на обстановка, с 
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ре ше ние на Народното събра ние или на Министерския съ вет“; 
„Актуални промени, свър за ни с пенсиите, които вли зат в си ла до 
края на го ди на та“ – Е. Атанасова.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 10/2021 г. с при ло же ние „Новите пра ви ла за 
дистан цион ни про даж би на сто ки и услу ги на да нъч но не за-
дъл же ни ли ца в Европейския съ юз“ – В. Василева: „Годишно 
сче то вод но приключ ва не – ос нов ни про це ду ри и дейст вия“ – 
Х. Досев; „Допълване на ре да за изпол з ва не на над в не сен кор по-
ра ти вен да нък“ – В. Филипов; „Особености при обла га не и декла-
ри ра не по ре да на ЗДДФЛ на до хо ди те от наем“ – Е. Попова; 
„Право на части чен да нъ чен кре дит при из вър ш ва не на обла гаеми 
и ос во бо де ни достав ки на нед ви жи ми имо ти“ – И. Кондарев; 
„Местни такси, съ би ра ни по ре да на ЗМДТ“ – Г. Минкова; 
„Застраховането и но ви те тех но ло гии“ – Н. Радлова; „Промени в 
Закона за дър жав ния бю джет за настояща та 2021 го ди на“ – 
В. Донкова; „Правен ре жим на дру жест ва та със спе циал на ин-
вести цион на цел и дру жест ва та за се кю ри ти за ция“ – В. Джилизов.

– бр. 11/2021 г.: „Разпределяне на ди ви дент и скри то разпре-
де ле ние на печалбата, през приз ма та на сче то вод но то и да нъч но-
то за ко но да тел ст во“ – Х. Досев; „Промени, свър за ни с при ла га не-
то на да нъч но то облек че ние за добро вол но оси гу ря ва не и застра-
хо ва не за 2021 го ди на“ – Л. Цветкова; „За въз мож ност та за фак-
ту ри ра не от достав чи ка на на числен от ор га ни те по при хо ди те 
ДДС и пол з ва не то му ка то да нъ чен кре дит от по лу ча те ля на 
достав ка та“ – И. Кондарев; „Данъчно тре ти ра не по Закона за да-
нък вър ху до ба ве на та стойност на достав ки на услу ги по от да ва-
не под наем на тър гов ски обект, соб ст ве ност на фи зи ческо ли це“; 
„Разсрочване и от сроч ва не на публич ни за дъл же ния“ – Г. Мин-
кова; „Задължително застра хо ва не на ра бот ни ци те и слу жи те ли те 
за риска „тру до ва зло по лу ка“ – Л. Дичева; „Заповед № РД-01-289 
от 25.10.2021 г. за опре де ля не на коефи циент на тру дов трав ма ти-
зъм по ико но ми чески дейности за при ла га не през 2022 г.“; 
„Държавата и об щи ни те ка то кре ди тор в произ вод ст во то по не-
състоятел ност“ – Н. Маданска.
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– Сп. „Съвременно пра во“ – бр. 1/2021 г.: „Актуални 
пробле ми на уред ба та на до го во ри те за меж ду на ро ден въз ду шен 
пре воз на път ни ци и ба гаж“ – В. Пандов; „Отново за съд ба та на 
тру до во то или слу жеб но то пра во от но ше ние при не въз мож ност за 
достъп до кла си фи ци ра на ин фор ма ция“ – А. Александров; „По 
въпро са за аб со лют на та не из беж на от бра на“ – М. Овчаров; 
„Закрила на пра ва та на ин те лек ту ал на та соб ст ве ност в меж ду на-
род но то пра во и пра во то на Европейския съ юз“ – А. Вълчева.

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 7/2021 г.: „Конституцията 
от 1991 го ди на и промените, из вър ше ни в нея, свър за ни със съ-
деб на та власт“ – В. Славов; „Индивидуалната кон сти ту цион на 
жал ба и ро ля та на Конституционния съд ка то про вод ник на про-
мя на та“ – Б. Велчев; „Зачитане на на ционал на та иден тич ност в 
Европейския съ юз“ – А. Семов; „30 го ди ни кон сти ту цион но пра-
во съ дие. За ре ше нията на Конституционния съд, пра во ва та дър-
жа ва и пра во съз на нието“ – К. Влахов; „Институцията на 
Омбудсма на ка то га рант за пра ва та и ос нов ни те сво бо ди на бъл-
гар ски те граж да ни. Правна закри ла на ин ди ви ду ал ни те пра ва 
чрез кон сти ту цион но пра во съ дие /се зи ра не на Конституционния 
съд“ – Д. Ковачева; „Правомощията на Висшия съ де бен съ вет да 
съз да ва и закри ва съ ди ли ща и про ку ра ту ри в Република 
България“ – П. Раймундов; „Дискусия на те ма „Конституцията на 
Република България – 30 го ди ни по-къс но“.

– Сп. „Юридически свят“ – бр. 2/2021 г.: „Искът за ба щин-
ст во на ми ну ва чи те – член 62, ал. 5 от Семейния ко декс“ – 
В. Брайков; „За после ди ци те на евик цията“ – Т. Железчев; 
„Законът за устройст во то на съ ди ли ща та от 2 яну ари 1926 г. 
Обещания и ре ал ност“ – Е. Йочев; „Критичен преглед на прак ти-
ка та на Върховния ка са ционен съд по тру до ви де ла през 2020 го-
ди на“ – В. Мръчков.


