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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. 10/2021 г.: „Конкуренция между продажби в отделни производства по принудително изпълнение“ – Д. Иванов; „Съдебна
практика на ВКС по чл. 50 от Закона за собствеността“ – К.
Тодоров; „Принудително отчуждаване на недвижими имоти.
Защита на частната собственост при провеждане на мероприятия
по устройство на територията в светлината на Решение № 14 от
2020 г. на Конституционния съд“ – А. Георгиев; „Разграничение
между договора за разпределение на ползването между съсобственици и споразумението относно ползването на семейното
жилище при развод“ – К. Тодоров; „За някои практически проблеми при назначаване на управител на незаето наследство и необходимостта от законодателна промяна“ – С. Калинова; „За съотношението между производствата по чл. 51 от Закона за наследството и тези по приемане и отказ от наследство“ – В. Петров;
„Вписването на ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите. Тълкувателно решение № 3 от
17.03.2021 г. на ОСГТК по т. д. № 3/2018 г. на ВКС“ –
С. Димитрова; „Осигуряване на паркоместа при преустройство и
промяна в предназначението на обекти в съществуваща сграда“ –
Н. Гаджанова; „Отражение върху задълженията на гражданите на
последното изменение на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г.)“ –
М. Гечева.
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– бр. 11/2021 г.: „Договорите за покупка на недвижим имот
в строителство и защита на потребителите“ – И. Николаев;
„Ограничения на частната собственост при обявяване на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие“ – А. Георгиев;
„Практически проблеми относно изградените в недвижимите
имоти съоръжения за пренос или разпределение на електрическа
енергия“ – Б. Огойски; „Срокът за получаване на сумите за ползването на имотите – „бели петна“ – С. Куртева; „Отношения
между съсобственици на застроен поземлен имот“ – Б. Маринова;
„Съдебна практика на ВКС по чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността“ – К. Тодоров; „Административна юрисдикция ли е отделът по спорове към Патентното ведомство?“ – С. Янкулова.
– Сп. „Търговско и облигационно право“ – месечен
дайджест – бр. 10/2021 г.: „Допълнителната парична вноска в
ООД в практиката на ВКС“ – Н. Колев; „Допълване на договора
от съда“ – Г. Хорозов; „Нов поглед върху стопанската непоносимост в условията на COVID-19“ – П. Голева; „Тълкувателно дело
№ 3 от 2020 г. на ОСГТК на ВКС. За спазването на задължителното тълкуване от т. 10 на Тълкувателно решение № 2 от
26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС“ – П. Топуров; „Възобновяване
на производството по несъстоятелност, прекратено поради съдебно утвърден план за оздравяване“ – Т. Николов; „Въпроси от
практиката по тълкуване и прилагане на Закона за обществените
поръчки“ – Ц. Василева; „Случаят „Хюндай“ – най-продължителният правен спор в историята на КЗК, касаещ забранени вертикални споразумения – финалната развръзка (втора част)“ –
В. Андонова.
– бр. 11/2021 г.: „Въпроси на действията без представителна
власт от името на търговец по чл. 301 от Търговския закон в практиката на ВКС“ – Н. Колев; „Инфлуенсър маркетинг – същност и
основни правни проблеми“ – О. Варадинов, Дара Варадинова;
„Недействителността по гражданското и търговското право“ –
П. Голева; „Компютърният деликт – правна характеристика на
гражданската отговорност в електронна среда“ – К. Монева;
„Преглед на актуалната практика на ВКС по исковото производ-
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ство“ – В. Гачев; „Държавата и общините като кредитор в производството по несъстоятелност“ – Н. Маданска; „Актуална информация от Портала за обществените поръчки“ – П. Цокова.
– Сп. „Труд и право“ – месечен дайджест – бр. 10/2021 г.:
„Подводните камъни“ на закона. Какви изисквания могат да се
въвеждат по отношение на външния вид на работниците и служителите“ – А. Александров; „Отстраняване от работа поради липса
на лични предпазни средства или проявени грипоподобни симптоми“ – Н. Салчев; „Какви наказания може да налага работодателят за нарушаване на трудовата дисциплина“ – Т. Капитанов;
„Преглед на практиката на ВКС по прилагане на трудовото законодателство през 2020 година. Предварителна закрила при уволнение“ – М. Първанов; „В какви случаи се прилага сигналната
функция на Инспекцията по труда“ – Т. Дичева; „Законови възможности за съчетаване на работа и обучение“ – М. Василева;
„Отпускане и изплащане на парични обезщетения и помощи от
държавното обществено осигуряване“; „Въвеждане на данни от
болнични листове със застъпващи се периоди“ – В. Заркова.
– бр. 11/2021 г.: „За обработването на данни за ваксинационния статус на работниците и служителите“ – А. Александров;
„Гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение“ –
Т. Капитанов; „Тълкувателно решение № 5/2019 г. от 26.10.2021 г.
на ОСГК на ВКС“; „Въпроси и отговори от практиката на МТСП“;
„Трябва ли Вашето предприятие да сключи застраховка „Трудова
злополука“ – Т. Дичева; „Заповед № РД-01-289 от 25 октомври
2021 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по
икономически дейности за прилагане през 2022 г.“; „Новата мярка „Запази ме +“ в подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската
си дейност при налагането на противоепидемични мерки“ –
М. Василева; „Заповед № РД-06-55 от 5 ноември 2021 г. за утвърждаване на Списък с кодовете на икономически дейности, за
които са въведени временни ограничения за осъществяването на
дейност с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, с
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решение на Народното събрание или на Министерския съвет“;
„Актуални промени, свързани с пенсиите, които влизат в сила до
края на годината“ – Е. Атанасова.
– Сп. „Счетоводство, данъци и право“ – месечен
дайджест – бр. 10/2021 г. с приложение „Новите правила за
дистанционни продажби на стоки и услуги на данъчно незадължени лица в Европейския съюз“ – В. Василева: „Годишно
счетоводно приключване – основни процедури и действия“ –
Х. Досев; „Допълване на реда за използване на надвнесен корпоративен данък“ – В. Филипов; „Особености при облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ на доходите от наем“ – Е. Попова;
„Право на частичен данъчен кредит при извършване на облагаеми
и освободени доставки на недвижими имоти“ – И. Кондарев;
„Местни такси, събирани по реда на ЗМДТ“ – Г. Минкова;
„Застраховането и новите технологии“ – Н. Радлова; „Промени в
Закона за държавния бюджет за настоящата 2021 година“ –
В. Донкова; „Правен режим на дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация“ – В. Джилизов.
– бр. 11/2021 г.: „Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата, през призмата на счетоводното и данъчното законодателство“ – Х. Досев; „Промени, свързани с прилагането на данъчното облекчение за доброволно осигуряване и застраховане за 2021 година“ – Л. Цветкова; „За възможността за фактуриране от доставчика на начислен от органите по приходите
ДДС и ползването му като данъчен кредит от получателя на
доставката“ – И. Кондарев; „Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на услуги по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице“;
„Разсрочване и отсрочване на публични задължения“ – Г. Минкова; „Задължително застраховане на работниците и служителите
за риска „трудова злополука“ – Л. Дичева; „Заповед № РД-01-289
от 25.10.2021 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.“;
„Държавата и общините като кредитор в производството по несъстоятелност“ – Н. Маданска.
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– Сп. „Съвременно право“ – бр. 1/2021 г.: „Актуални
проблеми на уредбата на договорите за международен въздушен
превоз на пътници и багаж“ – В. Пандов; „Отново за съдбата на
трудовото или служебното правоотношение при невъзможност за
достъп до класифицирана информация“ – А. Александров; „По
въпроса за абсолютната неизбежна отбрана“ – М. Овчаров;
„Закрила на правата на интелектуалната собственост в международното право и правото на Европейския съюз“ – А. Вълчева.
– Сп. „Общество и право“ – бр. 7/2021 г.: „Конституцията
от 1991 година и промените, извършени в нея, свързани със съдебната власт“ – В. Славов; „Индивидуалната конституционна
жалба и ролята на Конституционния съд като проводник на промяната“ – Б. Велчев; „Зачитане на националната идентичност в
Европейския съюз“ – А. Семов; „30 години конституционно правосъдие. За решенията на Конституционния съд, правовата държава и правосъзнанието“ – К. Влахов; „Институцията на
Омбудсмана като гарант за правата и основните свободи на българските граждани. Правна закрила на индивидуалните права
чрез конституционно правосъдие/сезиране на Конституционния
съд“ – Д. Ковачева; „Правомощията на Висшия съдебен съвет да
създава и закрива съдилища и прокуратури в Република
България“ – П. Раймундов; „Дискусия на тема „Конституцията на
Република България – 30 години по-късно“.
– Сп. „Юридически свят“ – бр. 2/2021 г.: „Искът за бащинство на минувачите – член 62, ал. 5 от Семейния кодекс“ –
В. Брайков; „За последиците на евикцията“ – Т. Железчев;
„Законът за устройството на съдилищата от 2 януари 1926 г.
Обещания и реалност“ – Е. Йочев; „Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови дела през 2020 година“ – В. Мръчков.

