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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. 10/2 019 г.: „Рискове при раз по ре ди тел ни сдел ки с имо ти, 
свър за ни с уч ре ден осо бен за лог“ – Б. Маринова; „Решение № 37 
от 2.07.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1394/ 2018 г., І г. о. Близките 
род ст ве ни от но ше ния меж ду прехвър ли тел и приобре та тел не 
съставля ват об стоятел ст во, обор ва що уста но ве на та в чл. 70, 
ал. 2 от Закона за соб ст ве ност та пре зум п ция за добро съ вест-
ност“; „Учредяване пра во на строеж по ре да на Закона за фи зи-
ческо то въз пи та ние и спор та вър ху имо ти – дър жав на соб ст ве-
ност“ – Ж. Юрукова; „За ре жи ма на по добре нията в зе ме дел ски 
зе ми, въз ста но ве ни в те ри то рии по § 4 от ПЗР на Закона за соб ст-
ве ност та и пол з ва не то на зе ме дел ски те зе ми“ – С. Куртева; 
„Промените в Закона за ка дастъ ра и имот ния ре гистър, свър за ни 
с не го ви ос нов ни прин ци пи“ – В. Стоянов; „Възстановяването на 
за па зе на част от наслед ст во то ка то спо соб за при до би ва не на 
вещ ни пра ва вър ху нед ви жи ми имо ти от пра воима щи те наслед-
ни ци“ – Д. Хаджиев; „Преживелият съпруг насле дя ва по чи на-
лия“ – К. Добрев; „Решение № 58 от 1.07.2019 г. на ВКС по гр. д. 
№ 7259/ 2014 г., І г. о. Когато в спо ра зу ме нието съпру зи те са 
опре де ли ли кво ти те им в съ соб ст ве ност та, чле но ве 9 и 20а от 
Закона за за дъл же нията и до го во ри те из ключ ват въз мож ност-
та в след ващ исков про цес да се уста но ви пъл на тран с фор ма ция 
на лич но иму щест во. Това тъл ку ва не след ва да се при ло жи и за 
слу чаите, при които съпру зи те са уго во ри ли, че имо тът ще 
оста не в съ соб ст ве ност меж ду тях, без да са опре де ли ли как ви 
са дя ло ве те от съ соб ст ве ност та. Така склю че ният до го вор об-
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вър з ва стра ни те със си ла та на за кон, те са длъж ни да за чи тат 
не го ви те после ди ци и не мо гат да искат да бъ де уста но ве но от 
съ да, че имо тът е соб ст ве ност са мо на еди ния от тях, по ра ди 
не до пусти мост на та ка ва пре тен ция с уго вор ка та за съ соб ст-
ве ност, ос вен ако не са на ли це ос но ва ния за ни щож ност или уни-
що жаемост на спо ра зу ме нието“; „Може ли да се впи ше на но во 
ипо те ка съглас но чл. 172, ал. 2 ЗЗД, ако е из те къл сро кът на 
дейст вие на впис ва не то и тя ве че е би ла за ли че на по ре да на 
чл. 22 ПВп?“ – В. Гигова; „Въвеждане в експлоата ция на за вър-
ше ни те строежи съ образ но послед ни те из ме не ния на Закона за 
устройст во на те ри то рията“ – М. Гечева; „Културни цен ности с 
ма те риален и не ма те риален ха рак тер“ – Л. Чалъкова; „Авторското 
пра во вър ху публи цистич ни произ ве де ния“ – К. Пашова.

– бр. 11/2019 г.: „Сделките с имо ти – риско ве и от го вор-
ности. Рискове при раз по ре ди тел ни сдел ки с вещ ни пра ва в ре-
зул тат от на ру ше ния на но та ри ус“ – Б. Маринова; „Обвързан ли е 
част ният пра воприем ник на съ соб ст ве ник от склю че ния от пра во-
да те ля му до го вор за раз пре де ле ние на пол з ва не то?“ – К. Тодоров; 
„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 
№ 109 от 20.06.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2562/2018 г., І г. о. За 
ипо те кар ния кре ди тор – взиска тел по из пъл ни тел но де ло, е на-
ли це пра вен ин те рес от пре дя вя ва не то на иск за уста но вя ва не 
на ипо теч но то му пра во вър ху имо та, вър ху кой то се на соч ва 
при ну ди тел но то из пъл не ние, сре щу вся ко ли це ( длъж ник или 
тре то на из пъл не нието лице), което оспор ва пра во то на взиска-
те ля: би ло из вън съ деб но, би ло съ деб но – чрез пре дя вя ва не на 
жал би сре щу дейст вията на съ деб ния из пъл ни тел, иск по чл. 440 
ГПК или дру ги иска ния за прекра тя ва не на при ну ди тел но то из-
пъл не ние по из пъл ни тел но то де ло. Правният ин те рес на кре ди-
то ра-взиска тел, произ ти ча от са мия факт на оспор ва не  на не-
го во то ипо теч но пра во от от вет ни ка, а не от ос но ва тел ност-
та на то ва оспор ва не“; „Вписване на до го вор за арен да в зе ме де-
лието в но ва та съ деб на прак ти ка“ – И. Василев; „Промени в 
изиску еми те до ку мен ти при за явя ва не на ски ца и схе ма на са-
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мостояте лен обект в сгра да“ – П. Лефтеров; „Другарството на 
съпру зи те по иско ве за соб ст ве ност в кон текста на тъл ку ва тел но 
ре ше ние № 3 от 29.06.2017 г. на ОСГК на ВКС“ – А. Георгиев; 
„Режимът на иму щест ве ни те от но ше ния меж ду съпру зи те се 
впис ва в ре гистър“ – К. Добрев; „Осигуряване на до стъп на ар хи-
тек тур на сре да съ образ но изиск ва нията на ЗУТ и спе циал на та 
нор ма тив на уред ба“ – Л. Дамянов; „Ползване и прехвър ля не на 
пол з ва не то на тър гов ска мар ка“ – Б. Найденов.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 10/2019 г.: „Непаричните вно ски   в ка пи та ла на 
ООД и АД през приз ма та на съ деб на та прак ти ка“ – Н. Маданска; 
„Решение № 369 от 8.08.2019 г. на ВКС по т. д. № 647/2018 г., II 
т. о., ТК. Няма преч ка искът по чл. 252, ал. 1, т. 6 от Търговския 
за кон да бъ де ува жен в слу чая, ко га то в ре зул тат на упраж не ни 
пра ва по чл. 46 от Закона за осо бе ни те за ло зи в тър гов ския ре-
гистър е впи сан упра ви тел на тър гов ско пред приятие, а впослед-
ст вие чле но ве те на съ ве ти те са спад на ли  под за ко ноизиску емия 
ми ни мум“; „Обезсилване на скла до ви за пи си по съ де бен ред“ – 
Б. Найденов; „Продължителните до го во ри“ – П. Голева; „Пробле-
ми на oтго вор ност та на съд руж ни ци те в граж дан ско дру жест во 
пред тре ти ли ца“ – Д. Петров; „Оспорване на стойност та на обек-
та на публич на про дан от стра на в из пъл ни тел но то произ вод ст во 
(чл. 468, чл. 485 ГПК)“ – Г. Хорозов; „Актуална прак ти ка на съ-
ди ли ща та по ка зу си, произ ти ча щи от при ла га не то на Закона за 
об щест ве ни те по ръч ки“ – П. Цокова; „Принципите за обра бот ва-
не на лич ни дан ни в до го вор ни те от но ше ния“ – Н. Фети.

– бр. 11/2019 г.: „Връчване на съ об ще ния и при зов ки на тър-
гов ци и юри ди чески ли ца по ре да на чл. 50 от Гражданския про-
це су ален ко декс“ – С. Башов; „Решение № 43 от 5.06.2019 г. на 
ВКС по т. д. № 1177/2018 г., II т. о., ТК. Поначало из рич но то пъл-
но мощ но не мо же да бъ де произ вол но тъл ку ва но и пре вър на то 
по то зи на чин в об що пъл но мощ но. Когато съ дър жа нието на из-
пол з ва ни те за упъл но мо ща ва не то ду ми и из ра зи не бу ди ни как во 
съм не ние от нос но дейст ви тел на та во ля на упъл но мо щи те ля, 
об хва тът на упъл но мо ща ва не то не мо же без при чин но да се раз-
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ши ря ва и да се обос но ва ва с пред по ло же ния (чл. 20 ЗЗД)“; 
„Дружество с огра ни че на от го вор ност [Фрагмент от под гот вя на-
та кни га „Търговскоправна поема“]“ – О. Герджиков; „Приложима 
ли е раз по ред ба та на чл. 638, ал. 1 ТЗ спря мо из пъл не нието по ре-
да на ГПК, ко га то из пъл ни тел но то ос но ва ние е пристъп ва не към 
из пъл не ние по ЗОЗ?“ – Д. Иванов; „Спорни въпро си от нос но за-
дъл же нието на обе ща те ля по чл. 23 от Закона за за дъл же нията и 
до го во ри те“ – П. Топуров; „Срокът на по га си тел на та дав ност при 
иско ве те за над пла те ни су ми за лихви по до го во ри за ипо теч ни 
кре ди ти“ – В. Тачев; „Процесуално ле ги ти ми ран ли е це сионе рът, 
ня мащ ка чест во то на банка, за пре дя вя ва не на иска по чл. 422, 
респек тив но чл. 415 ГПК при осъ щест ве но част но пра воприем ст-
во след из да ва не на за по вед та за из пъл не ние?“ – Б. Ганчев; 
„Предявяване взе ма нията на чуж дестран ни те кре ди то ри в произ-
вод ст во то по не състоятел ност“ – Б. Николова; „Актуална прак ти-
ка на съ ди ли ща та по ка зу си, произ ти ча щи от при ла га не то на 
Закона за об щест ве ни те по ръч ки“ – П. Цокова; „Въпроси от се-
ми на ра „Длъжностно ли це по за щи та на дан ни те“, про ве ден на 
17–18 ок том в ри 2019 г.“ – Д. Тошкова-Николова, Н. Фети.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 10/2019 г.: 
„Новите ев ро пейски пра ви ла при ро  ди  тел ския от пуск“ – М. 
Василева; „Правна уред ба на ра бо та та от раз стояние по тру дов 
до го вор“ – Ж. Богомилова; „Задължение на ра бо то да те ля за ин-
фор ми ра не и кон сул ти ра не“ – С. Сербезова; „Каква е макси мал-
на та про дъл жи тел ност на ра бот но то вре ме“ – Т. Капитанов; 
„Статут на длъж ност но то ли це по за щи та на дан ни те. Как ад ми-
нистра то рът да га ран ти ра, че длъж ност но то ли це по за щи та на 
дан ни те „участ ва по под хо дящ на чин и своев ре мен но във всич ки 
въпро си, свър за ни със за щи та та на лич ни те дан ни“?“ – Н. Фети, 
Десислава Тошкова-Николова; „Статут на длъж ност но то ли це по 
за щи та на дан ни те. Какви ре сур си тряб ва да оси гу ри ад ми нистра-
то рът за из пъл не ние на за да чи те на длъж ност но то ли це по за щи та 
на дан ни те?“ – Н. Фети, Десислава Тошкова-Николова; „Статут 
на длъж ност но то ли це по за щи та на дан ни те. Как на прак ти ка 
длъж ност но то ли це по за щи та на дан ни те да спаз ва секрет ност та 
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или по ве ри тел ност та на из пъл ня ва ни те от не го за да чи?“ – Н. Фе-
ти, Десислава Тошкова-Николова; „Статут на длъж ност но то ли це 
по за щи та на дан ни те. Как да се га ран ти ра не за ви си мост при из-
пъл не ние на за да чи те на длъж ност но то ли це по за щи та на дан ни-
те?“ – Н. Фети, Десислава Тошкова-Николова; „Статут на длъж-
ност но то ли це по за щи та на дан ни те. Защитено ли е от увол не ние 
длъж ност но то ли це по за щи та на дан ни те?“ – Н. Фети, Десислава 
Тошкова-Николова; „Специално ра бот но облекло и лич ни пред-
паз ни сред ст ва на ра бот ни ка и слу жи те ля“ – В. Мръчков; „За 
достъ па на чуж ден ци от тре ти стра ни до па за ра на тру да в 
България“ – А. Александров; „Как се пре из числя ват пен сиите“ – 
Е. Атанасова; „Въпроси и от го во ри от нос но опре де ля не то раз ме-
ра на пен сиите“; „Осигуряване на упра ви тел на ед но лич но дру-
жест во с огра ни че на от го вор ност“.

– бр. 11/2019 г.: „Стандартите на Международната ор га ни за-
ция на тру да и бъл гар ско то пен сион но за ко но да тел ст во“ – 
Ц. Попова; „Как въз ник ва тру до во пра во от но ше ние въз ос но ва на 
из бор“ – Т. Капитанов; „Митове и фак ти в тру до во то пра во. За 
из пи та тел ния срок“ – А. Александров; „Предварителна закри ла 
при увол не ние на член на син ди кал но то ръ ко вод ст во“ – С. Сер-
безова; „Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП“; „Специ-
фики в пра во от но ше нията на кме то ве те на об щи ни, ра йо ни и 
кметст ва, на кмет ски те на мест ни ци и об щин ски те съ вет ни ци“ – 
М. Василева; „Статут на длъж ност но то ли це по за щи та на дан ни-
те. Кой мо же да въз ла га за да чи на длъж ност но то ли це по за щи та 
на дан ни те?“ – Н. Фети, Д. Тошкова-Николова; „Статут на длъж-
ност но то ли це по за щи та на дан ни те. Може ли ад ми нистра то рът 
да въз ло жи на длъж ност но то ли це по за щи та на дан ни те из гот вя-
не то на оценка та на въз дейст вието вър ху за щи та та на дан ни те? – 
Н. Фети, Д. Тошкова-Николова; „Статут на длъж ност но то ли це 
по за щи та на дан ни те. Какви дру ги за да чи ос вен пред ви де ни те в 
чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/679 мо гат да бъ дат въз ло же ни на 
длъж ност но то ли це по за щи та на дан ни те?“ – Н. Фети, Д. Тош-
кова-Николова; „Статут на длъж ност но то ли це по за щи та на дан-
ни те. Има ли пе риод от вре ме, през кой то длъж ност но то ли це по 
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за щи та на дан ни те тряб ва да наблю да ва спаз ва не то на изиск ва-
нията на Регламент (ЕС) 2016/679?“ – Н. Фети, Д. Тошкова-Ни-
колова; „Статут на длъж ност но то ли це по за щи та на дан ни те. Не-
обходимо ли е длъж ност но то ли це по за щи та на дан ни те да от чи-
та своята ра бо та пред ад ми нистра то ра?“ – Н. Фети, Д. Тошкова-
Ни колова; „Изплащане в срок на обез ще те нията при прекра тя ва-
не на тру до вия до го вор“ – Т. Дичева; „Какво пред виж да Законът 
за бю дже та на дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не за 2020 го ди-
на“.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен дай-
джест – бр. 10/2019 г. с при ло же ние „Годишно сче то вод но 
приключ ва не на 2019 го д и н  а“ – А. Свраков: „Плащания на 
достав ки с на ло жен пла теж – сче то вод но от чи та не и да нъч но тре-
ти ра не“ – Е. Рангелов; „Данъчно тре ти ра не на на ло жен пла теж“; 
„Въпроси и от го во ри по при ла га не то на Закона за да нъ ци те вър ху 
до хо ди те на фи зи чески те ли ца“ – Е. Попова; „Данъчно обла га не 
по ре да на ЗДДФЛ на до хо ди те от ха зар т ни игри“; „Какво пред-
виж да проек тът за про ме ни в ЗДДС, в си ла от след ва ща та ка лен-
дар на го ди на“ – М. Кирилова; „Коментар на послед ни те про ме ни 
в ДОПК от нос но до ку мен та цията за тран с фер но це но обра зу ва-
не“ – Д. Калудова; „Изисквания, на които тряб ва да от го ва рят 
мит ни чески те слу жи те ли“ – Г. Минкова; „Сключване на застра-
хов ки он лайн“ – Н. Радлова; „За тен ден цията за по ви ша ва не на 
банко ви те такси у нас“ – Т. Тодоров.

– бр. 11/2019 г. „Обезценка на тър гов ски взе ма ния и ак ти ви 
по до го вор съглас но МСФО 9 Финансови ин стру мен ти“ – 
Б. Брезоева; „Какво пред виж да проек тът за про ме ни в ЗКПО за 
след ва ща та ка лен дар на го ди на“; „Издаване на слу жеб ни бе леж ки 
за из пла тен до ход през 2019 го ди на“ – Л. Цветкова; „Промени в 
уред ба та на ДДС, по ро де ни от Директива 2018/1910 и Регламент 
2018/1912, от на ся щи се до вътре об щ ност ни те сдел ки“ – И. Кон-
дарев; „Следва ли да се из вър ши ко рек ция на приспад нат да нъ чен 
кре дит при от крад нат или лип с ващ ак тив съглас но раз по ред би те 
на ЗДДС и ак ту ал на та съ деб на прак ти ка“ – М. Кирилова; 
„Прилагане на чл. 25, ал. 3 и чл. 55, ал. 14 от Закона за мест ни те 
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да нъ ци и такси“; „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; „Договорът за фран чайзинг“ – Б. Найденов.

– 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; „Контролът 
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. Димит-
рова; „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. „Търговско пра во“ – бр. 3/2019 г.: „За при лож но то 
по ле на насрещ ни те жал би“ – А. Мингова, Т. Градинарова; „За 
при до би ва не на вещ ни пра ва по ана ло гия“ – З. Орсов; „Договорът 
за прехвър ля не на вещ ни пра ва вър ху чужд нед ви жим имот раз-
ва ля ли се по пра во по си ла та на вляз ло в си ла ре ше ние за съ деб-
но отстра не ние сре щу приобре та те ля на имо та, или е не об хо ди мо 
пре дя вя ва не то на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?“ – 
В. Попова; „Договорът за прехвър ля не на вещ ни пра ва вър ху 
чужд нед ви жим имот раз ва ля ли се по пра во по си ла та на вляз ло в 
си ла ре ше ние за съ деб но отстра не ние сре щу приобре та те ля на 
имо та, или е не об хо ди мо пре дя вя ва не то на иск по чл. 189, ал. 1 
ЗЗД вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?“ – С. Попова; „По пра во, с иск или с 
изявле ние на ку пу ва ча се раз ва ля до го во рът за про даж ба на нед-
ви жим имот при настъ пи ла евик ция?“ – Т. Конов; „Изключения 
от пра ви ло то за от кри ва не на произ вод ст во по ста би ли за ция по 
от но ше ние на тър гов ци“ – Т. Николов; „Количествено на ру ше ние 
на съз на нието при обез ще те нието за не иму щест ве ни вре ди“ – Д. 
Димов.
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– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 6/2019 г.: „Обработване на 
лич ни дан ни в хо те лиер ст во то“ – Н. Фети; „Правомощията на 
ВКС и на въз зив на ин стан ция по чл. 354, ал. 5 от НПК“ – 
П. Раймундов; „Подписът след за пе тая“ – М. Младенов; „Публич-
но пред ла га не на цен ни кни жа. Понятие и същ ност (I част)“ – 
Я. Николов; „Децата на ли ше ни те от сво бо да в прак ти ка та по по-
мил ва не“ – И. Пушкарова; „Напусна ни вид ният бъл гар ски 
юрист – ад во кат Йосиф Давид Герон“.

– бр. 7/2019 г.: „Принципите на сво бо да на тру да и сво бо да 
на до го ва ря не в кон текста на потреб ност та от ак ту али за ция на 
гъв ка ви те фор ми на заетост“ – Г. Йолова; Необичайно бла-
гоприят на та офер та по ЗОП. Приемане и неприема не на обос нов-
ка по чл. 72 от ЗОП“ – П. Станкулов; „Публично пред ла га не на 
цен ни кни жа. Понятие и същ ност (ІІІ част)“ – Я. Николов; „Ме-
диите и реклам на та им дейност в усло вията на мо дер ни те ви со ки 
тех но ло гии. Правно-со циоло ги чески ана лиз“ – М. Асенов; „15 г. 
дейност на НИП и 25 г. съ деб но обу че ние в България“; „Някои 
въпро си на ад ми нистра тив на та и на ка за тел на та от го вор ност“ – К. 
Драганов; „Право и ре во лю ция: от Кромуел до Пашуканис. Към 
де сакра ли зи ра ща те ория на пра во то (І част)“ – В. Иванов.

– Сп. „Административно пра во съ дие“ – 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 д ейност на ВАС за пе-
риода след не го во то въз ста но вя ва не (1996–2018) – част І“.

– бр. 2/2019 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–
2018) – част 2“; „Искане до Конституционния съд. Искане от 
пленума на Върховния ад ми нистра ти вен съд за да ва не на за дъл-
жи тел но тъл ку ва не на чл. 151, ал. 2, изр. тре то от Кон ституцията 
на Република България и опре де ле ние за до пусти мост на Консти-
туционния съд на Република България“; „Искане до Конститу-
ционния съд. Искане от Пленума на Върховния ад ми нистра ти вен 
съд за да ва не на за дъл жи тел но тъл ку ва не на чл. 121, ал. 4 от 
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Конституцията на Република България и опре де ле ние за до пусти-
мост на Конституционния съд на Република България“.

– бр. 3/2019 г.: „Правна същ ност на да нъч но то пра во съ-
дие“ – И. Г. Стоянов; „Правен преглед на тъл ку ва тел на та дейност 
на Върховния ад ми нистра ти вен съд след въз ста но вя ва не то му 
през 1996 го ди на (1996–2013) – част 1“.

– Сп. „Юридически свят“ – бр. 2/2019 г.: „Брекзит – ед на 
пре диз весте на раз дя ла“ – Ж. Попова; „Критичен преглед на раз-
по ред би за лич на от го вор ност на съд руж ни ци те и ак ционе ри те за 
за дъл же нията на ООД и АД“ – Т. М. Железчев; „По въпро са за 
краж ба та и престъпле нието по чл. 346 НК“ – Б. Велчев; „Възра-
жение за по ред ност при со ли дар ни за дъл же ния в тър гов ско то 
пра во (Преглед на съ деб на та практика)“ – П. Голева; „Преглед на 
прак ти ка та на Върховния ка са ционен съд по тру до ви спо ро ве 
през 2018 г.“ – В. Мръчков.


