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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. 8/2020 г.: „Относно пра во мо щието за пол з ва не на по зем лен 
имот при уч ре де но вещ но пра во на строеж“ – Б. Маринова; 
„Завършване на сгра да та от ку пу ва чи те след по куп ка „на зе ле но“. 
Проблеми и въз мож ни ре ше ния“ – И. Николаев; „Новата уред ба 
на сер ви ту ти те на во дос наб ди тел ни те и ка на ли за цион ни те про во-
ди и съ оръ же ния, разпо ло же ни из вън гра ни ци те на на се ле ни те 
места и се лищ ни те обра зу ва ния“ – А. Георгиев; „Трябва ли да се 
съз да ват имот ни пар ти ди са мо на обек ти на ка дастъ ра по чл. 23 
от Закона за ка дастъ ра и имот ния регистър?“ – П. Лефтеров; 
„Бъдещи гри жи за за ве ща те ля – мо тив на за ве ща нието или ос но-
ва ние за нищожност?“ – Ц. Петкова; „Защита на соб ст ве ност та по 
ре да на член 109 от Закона за соб ст ве ност та в от но ше нията меж-
ду съ соб ст ве ни ци“ – С. Калинова; „Практика на ВКС по не га тор-
ния иск по член 109 от Закона за соб ст ве ност та през 2020 г.“ – 
Б. Дечева; „Особености при строител ст во то в свла чищ ни ра йо-
ни“ – М. Гечева; „Понятието „изпол з ва не на произ ве де ние 
(изпъл не ние, за пис, програма)“ в кон тек ста на ав тор ско то пра-
во“ – Г. Саракинов. 

– бр. 9/2020 г. с при ло же ние „Идентификацията на биз нес 
су бек ти те – въз мож ности, закри ла чрез пра ва на ин те лек ту-
ал на соб ст ве ност“ – М. Маркова: „Относно об хва та на тре ти те 
ли ца, пол з ва щи се от закри ла та по чл. 17, ал. 2 от Закона за за дъл-
же нията и до го во ри те“ – И. Кънев; „Защита на вла де ле ца за 
напра ве ни от не го по лез ни раз носки в чужд имот“ – К. Добрев; 
„Прекратяване на огра ни че но то вещ но пра во на пол з ва не по 
иска не на соб ст ве ни ка на нед ви жим имот“ – Г. Василева; „Съдеб-
на прак ти ка на ВКС по чл. 167, 170 и 172 от Закона за за дъл же-
нията и до го во ри те“ – К. Тодоров; „За из вън съ деб но то раз ва ля не 
на арен ден до го вор по ра ди не изпъл не ние на за дъл же нието за 
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пла ща не на рен та“ – С. Куртева; „Промените в Наредба № 2 от 
2005 г. за во де не то и съх ра ня ва не то на имот ния ре гистър“ – 
В. Стоянов; „Може ли наслед ни кът да бъ де при зо ван по ре да на 
чл. 47 от Гражданския про це су ален ко декс в произ вод ст во по 
чл. 51 от Закона за наследството?“ – В. Петров; „Предявен по ре-
да на чл. 108 от Закона за соб ст ве ност та иск от съ соб ст ве ник на 
нед ви жим имот“ – С. Димитрова; „Набиране, под дър жа не в ак ту-
ал но състояние и пре доста вя не на спе циали зи ра ни дан ни за обек-
ти те по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК“ – В. Бакалова. 

– бр. 10/2020 г.: „Поредност при про веж да не на иско ве те по 
чл. 135, ал. 1, изр. 1 и по чл. 19, ал. 3 от Закона за за дъл же нията и 
до го во ри те“ – С. Ставру; „Някои осо бе ни хи по те зи на уреж да не 
на от но ше нията меж ду соб ст ве ник и вла де лец“ – К. Добрев; 
„Пра во на пол з ва не на зе мя та от су пер фи циар ния соб ст ве ник по 
чл. 64 от Закона за соб ст ве ност та“ – В. Лекова; „Подзаконовата 
уред ба на кон тро ла на кон це сиите“ – Я. Ковачев; „Спор за ма те-
риал но пра во при въз ста но вя ва не или приз на ва не на соб ст ве ност 
вър ху зе ме дел ски зе ми“ – Б. Найденов; „Въпроси и от го во ри по 
ка дастъ ра“ – П. Лефтеров; „Международна ком пе тент ност по 
спо ро ве от нос но иму щест ве ни от но ше ния меж ду съпру зи съглас-
но Регламент (EC) № 2016/1103“ – С. Калинков; „Съдебна прак-
ти ка на ВКС по чл. 112–115 от Закона за соб ст ве ност та“ – 
К. Тодоров; „Преглед на про ме ни те в Закона за устройст во на те-
ри то рията, приети през пър во то по лу го дие на 2020 г.“ – В. Бака-
лова. 

– бр. 11/2020 г.: „Защита на аген ция за нед ви жи ми имо ти 
сре щу не лоял на конку рен ция от бро кер“ – Б. Маринова; „Право 
на пол з ва не на зе мя та от су пер фи циар ния соб ст ве ник по чл. 64 от 
Закона за соб ст ве ност та“ – В. Лекова; „Ревандикационният иск – 
пред постав ки, те жест на до каз ва не, си ла на пре съ де но не що и за-
щи та на от вет ни ка“ – Ц. Иванова-Стоянова; „Промените от 
2020 г. в Закона за под зем ни те бо гатст ва“ – Я. Ковачев; „Изме-
нения в прав ния ре жим на об щин ски те ме ри и па си ща и на зе ми-
те по чл. 19 от Закона за соб ст ве ност та и пол з ва не то на зе ме дел-
ски те зе ми“ – С. Куртева; „Защита на кре ди то ри те и за вет ни ци те 
по ре да на чл. 66 и чл. 67 от Закона за наслед ст во то“ – С. Калинова; 
„При ложимо пра во към иму щест ве ни те от но ше ния меж ду съпру-
зи съглас но Регламент (ЕС) № 2016/1103“ – С. Калинков; 
„Проблеми при из да ва не на смър т ни ак то ве и удосто ве ре ния за 
наслед ни ци“ – М. Павлова; „Съдебна прак ти ка на ВКС по 
чл. 112–115 от Закона за соб ст ве ност та“ – К. Тодоров; „Прило-
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жение на Закона за устройст во то на Черноморското крайбре жие в 
кон тек ста на Решение № 6/2020 г. на Конституционния съд“ – 
А. Георгиев. 

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 8/2020 г. с при ло же ние „Легитимацията на 
стра ни те при иска за за щи та на член ст во в прак ти ка та на 
ВКС“ – Н. Колев: „Предимствата на пра во раз да ва не то чрез 
Арби тражния съд към Централния де по зи тар“ – Р. Балтов; „За 
джи ро то на ме ни тел нич ни ефек ти и на на лич ни ак ции, обли га ции 
и вре мен ни удосто ве ре ния“ – Г. Хорозов; „Нищожността на сдел-
ка та и въпро сът за нейно то при ла га не от съ да“ – П. Голева; 
„Последици от за по ра, на ло жен в на ру ше ние на изиск ва нията на 
ЗМДВИППП“ – А. Георгиев; „Анализ на прак ти ка та на ВКС по 
при ло же нието на чл. 280, ал. 2, пр. 3 от Гражданския про це су ален 
ко декс“ – В. Гачев; „Присъединяване на кре ди то ри към мол ба та 
за от кри ва не на произ вод ст во по не състоятел ност“ – Н. Маданска; 
„Поредност на дейст вията при при ла га не на т.нар. „обър нат ред“ 
по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от Закона за об щест ве ни те по ръч-
ки“ – М. Кацарова. 

– бр. 9/2020 г.: „Освобождаването на упра ви те ля на ООД в 
прак ти ка та на ВКС“ – Н. Колев; „Управляващи дру жест ва“ – 
Р. Балтов; „Особени пра ви ла при съ деб ни те спо ро ве във връз ка 
със застра хов ка та „Гражданска от го вор ност“ – А. Георгиев; 
„Изме нение и прекра тя ва не на до го во ра при сто пан ска не по но си-
мост“ – Г. Хорозов; „Правните после ди ци от вляз ла та в си ла при-
съ да в граж дан ския про цес“ – П. Голева; „Очевидната непра вил-
ност“ ка то ос но ва ние за до пуска не на ка са цион но об жал ва не на 
въз зив но то ре ше ние“ – К. Тодоров; „Проблемът с иска не то на ра-
зяс не ния от участ ни ци те през приз ма та на прак ти ка та на КЗК и 
на ВАС“ – Ц. Василева; „Промоциите и по да ръ ци те в тър го вията 
ка то не лоял но привли ча не на клиен ти“ – И. Николаев. 

– бр. 10/2020 г.: „Съобразяване на ЗППЦК с Регламент (ЕС) 
2017/1129 и улес не ния за фи нан си ра ния до 3 ми лиона евро“ – 
Ц. Крумов; „Отговорност на длъж ни ка при ня кои сдел ки с тър-
гов ско пред приятие“ – М. Терзиева; „Някои осо бе ности на потре-
би тел ски те до го во ри за дистан цион на про даж ба, сключ ва ни он-
лайн“ – Т. Йосифова; „Искът по чл. 59 от Закона за за дъл же нията 
и до го во ри те и на ли чието на за ко но во пра ви ло ка то causa iusta за 
настъ пи ло то иму щест ве но раз мест ва не“ – И. Богданова; „Кой мо-
же да бъ де госпо дар на ра бо та та при во де не то на чуж да ра бо та 
без въз ла га не“ – С. Иванова; „Процесуални дейст вия, съ дър жа щи 
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запла хи, обид ни или не цен зур ни ду ми или ква ли фи ка ции“ – 
А. Георгиев; „Съдебна прак ти ка на ВКС по чл. 146, чл. 147 и 
чл. 148 ГПК“ – К. Тодоров; „Надзорният ор ган при оз д ра вя ва не 
на пред приятието спо ред съ деб на та прак ти ка“ – Т. Николов; 
„Невъз можността за ос во бож да ва не от от го вор ност на въз ло жи-
те ли те по Закона за об щест ве ни те по ръч ки“ – П. Станкулов. 

– бр. 11/2020 г.: „Законът за мер ки те сре щу изпи ра не то на 
па ри и дейст ви тел ни те соб ст ве ни ци на публич ни те ак ционер ни 
дру жест ва“ – И. Николаев; „Искът по чл. 240а от Търговския за-
кон – прак ти чески аспек ти“ – В. Михайлов; „Джирото и кауза та 
за из да ва не то на ме ни тел нич на та сдел ка“ – Б. Найденов; „За ви-
до ве те елек трон ни под пи си и прак ти ческо то им при ло же ние в 
съвре мен ни те биз нес от но ше ния“ – Р. Василева, М. Захариев; 
„Връщане на це на та на по лет по ра ди на ло же на ка ран ти на“ – Д. 
Петров; „Какъв е по ро кът на съ деб но то ре ше ние, поста но ве но в 
на ру ше ние на изиск ва не то за нес ме ня емост на съста ва (чл. 235, 
ал. 1 ГПК)“ – Б. Ганчев; „Отговорност на ор га ни те за управле ние 
на тър гов ско дру жест во при не за явя ва не на не състоятел ност“ – 
Н. Маданска; „Откриването и прекра тя ва не то на про це ду ри те за 
въз ла га не на об щест ве ни по ръч ки в прак ти ка та на КЗК и на 
ВАС“ – П. Цокова. 

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 8/2020 г.: 
„Отново за от пуски те. Връзката меж ду тру до вия стаж и пра во то 
на пла тен го ди шен от пуск“ – А. Александров; „При дис ципли-
нар но увол не ние ра бот ни кът или слу жи те лят дъл жи на ра бо то да-
те ля обез ще те ние“ – Л. Тодорова; „Дисциплинарна от го вор-
ност“ – М. Първанов; „Колко е мак си мал на та про дъл жи тел ност 
на ра бот но то вре ме“ – Т. Капитанов; „Въпроси и от го во ри от 
прак ти ка та на МТСП – 59/2020. Майка съм на де те до 12-го диш-
на въз раст и в мо мен та пол з вам пла тен го ди шен от пуск по 
чл. 173а, ал. 2, т. 2 КТ. Работодателят не ми раз ре ша ва да 
изпол з вам це лия си пла тен от пуск за 2020 г. и твър ди, че към мо-
мен та имам пра во са мо на 8 дни (про пор ционал но на отра бо те-
ни те до мо мен та месеци). Длъжен ли е ра бо то да те лят да ми 
раз ре ши да пол з вам през май 2020 г., на ос но ва ние чл. 173а, ал. 2, 
т. 2 КТ, и оста на ли те 12 дни пла тен от пуск за 2020 г.?“; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 60/2020. От яну-
ари съм в бол нич ни с проблем на бре мен ност. Към то зи мо мент 
бол нич ни те са без пре къс ва не. От 1.08.2020 г. бол нич ният ще 
бъ де за бре мен ност и раж да не. Работодателят ми връ чи пре-
диз вестие за прекра тя ва не на тру до вия до го вор по чл. 334, ал. 1 
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КТ. Назначена съм по чл. 111 КТ. Работодателят има ли пра во 
да прекра тя ва тру до вия ми до го вор, след ка то съм бре мен на?“; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 61/2020. Работник 
съм по тру дов до го вор. Подадох мол ба за пол з ва не на непла тен 
от пуск за от глеж да не на де те до на вър ш ва не на 8-го диш на въз-
раст по чл. 167а, ал. 4 КТ – ка то ро ди тел, кой то сам се гри жи за 
от глеж да не на де те то, не се на ми ра в брак с дру гия ро ди тел и 
не жи вее в ед но до ма кин ст во с не го, и има пра во на от пуск по 
ал. 1 в раз мер на 12 ме се ца. Детето е при поз на то от ба ща та. 
Работодателят е уве до мен 12 ра бот ни дни пред ва ри тел но“; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 62/2020. Рабо-
тодателят прекра тя ва тру дов до го вор на слу жи тел ка от март 
2020 г. На слу жи тел ка та тряб ва да се изпла ти обез ще те ние по 
чл. 224 КТ. Последният ме сец, в кой то има отра бо те ни 10 дни, е 
ок том ври 2019 г. До мо мен та на прекра тя ва не тя е би ла в бол-
нич ни. Считано от 1.01.2020 г. има уве ли че ние на запла та та, за 
което има под пи са но до пъл ни тел но спо ра зу ме ние. За ба за за из-
числя ва не на обез ще те нието ра бо то да те лят пол з ва въз награж-
де нието от ок том ври 2019 г. Съгласно чл. 21, ал. 2 НСОРЗ тряб-
ва ли да се из числи до бав ка към обез ще те нието по чл. 224 КТ?“; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 63/2020. Трудо-
вото пра во от но ше ние на слу жи тел се прекра тя ва, счи та но от 
2.07.2020 г. Служителят има пра во на от пуск в раз мер на 30 ра-
бот ни дни за 2020 г., ка то не е изпол з вал от пуск до да та та на 
прекра тя ва не. За кол ко дни не пол з ван пла тен го ди шен от пуск 
след ва да му се изпла ти обез ще те ние по чл. 224 КТ?“; „Въпроси 
и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 64/2020. Може ли ра бо то-
да тел да за ба ви връ ща не то на тру до ва та книж ка на ра бот ник 
на ос но ва ние вътре шен пра вил ник (пре да ва не на тру до ва та 
книж ка сре щу под пи сан об хо ден лист) и на ру ше ние ли е то ва на 
чл. 226 КТ?“; „Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 
65/2020. Служител с де те на 9 го ди ни иска да пол з ва два ме се ца 
непла тен от пуск. Длъжен ли е ра бо то да те лят да му раз ре ши 
то зи от пуск, при по ло же ние че то зи слу жи тел му е не об хо дим и 
при не го во то от съст вие той тряб ва да наз на чи за мест ник на 
не го во то ра бот но място? Освен то ва съ щият ра бот ник има не-
изпол з ван пла тен го ди шен от пуск“; „Въпроси и от го во ри от 
прак ти ка та на МТСП – 66/2020. Служителка же лае да на пус не 
след из ти ча не на пла те но майчин ст во. От яну ари 2020 г. със за-
по вед на ра бо то да те ля е уве ли че на ос нов на та ѝ запла та. Как 
тряб ва да се постъ пи, за да ѝ се изпла ти обез ще те ние за не-
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изпол з ван от пуск вър ху но ва та запла та?“; „Въпроси и от го во ри 
от прак ти ка та на МТСП – 67/2020. Когато слу жи те лят е от ло-
жил пол з ва не то на пла те ния си го ди шен от пуск за 2019 г. на ос-
но ва ние чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ, длъ жен ли е да го изпол з ва це лия 
до 30.06.2020 г., или мо же да го изпол з ва до края на 2020 г.? До 
май ме сец слу жи те лят е изпол з вал по ло ви на та от от пуска си. 
Има ли пра во ра бо то да те лят да при ну ди слу жи те ля да изпол з ва 
и оста на ла та по ло ви на от от пуска за 2019 г. до 30.06.2020 г.?“; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 68/2020. Може ли 
да бъ де прекра те но без сроч но тру до во пра во от но ше ние по 
чл. 331, ал. 1 КТ със слу жи тел, кой то е при до бил пра во на пен сия 
пре ди постъп ва не във фир ма та?“; „Въпроси и от го во ри от прак-
ти ка та на МТСП – 69/2020. Може ли да се връ чи пре диз вестие за 
прекра тя ва не на тру до во то пра во от но ше ние на слу жи тел, кой-
то е ра бо тещ пен сионер, но е в бол ни чен от дъл го вре ме? 
Защитен ли е от за ко на и ред но ли е да по лу чи за по вед та по вре-
ме на от пуск по бо лест? По ка къв на чин е за кон но да се връ чи 
за по вед та? Може ли слу жи те лят да има пре тен ции, че е връ че-
но пре диз вестие, ко га то не е бил на ра бо та?“; „Въпроси и от го-
во ри от прак ти ка та на МТСП – 70/2020. Имам 9 го ди ни и 9 ме се-
ца тру дов стаж във фир ма та, в която ра бо тя. Подадох до ку-
мен ти за пен сиони ра не през март и още ча кам ре ше ние, ка то до 
мо мен та по лу ча вам ми ни мал на пен сия. През те зи 9 го ди ни и 9 
ме се ца съм натру пал 11 ме се ца из вън ре ден тру дов стаж“; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 71/2020. Във връз-
ка със съз да ла та се об ста нов ка в стра на та покрай COVID-19 
фир ма та е в из клю чи тел но затруд не но фи нан со во състояние. 
Дължимите обез ще те ния за пен сиони ра не по чл. 222, ал. 3 КТ 
мо гат ли да бъ дат раз сро че ни във вре ме то и за ка къв срок?“; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 72/2020. Как ра-
бо то да те лят мо же да ос во бо ди ли це, на вър ши ло 70 го ди ни? 
Лицето е тру до устроено със за бо ля ва не сър деч на не доста тъч-
ност и не е упраж ни ло пра во то си на пен сиони ра не за оси гу ри-
те лен стаж и въз раст“; „Видове до пъл ни тел ни тру до ви въз на-
граж де ния. Допълнително ма те риал но сти му ли ра не“ – М. Васи-
лева; „Законови въз мож ности за ра бо то да те ля да поиска от 
инспек цията по тру да да да де за дъл жи тел ни за изпъл не ние пред-
пи са ния“ – Т. Дичева; „Работодателите у нас ве че мо гат да оце ня-
ват риска от разпростра не нието на COVID-19 он лайн с по мощ та 
на ин стру мент за оценка на но вия риск“; „Мярката 60 на 40 про-
дъл жа ва да се при ла га от 1 юли 2020 го ди на“ – Е. Димитрова; 
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„Особености при оси гу ря ва не то на ли ца та, които по лу ча ват ком-
пен са ции по ре да на Решение № 429 на МС от 26 юни 2020 г. и 
Постановление № 151 на МС от 3 юли 2020 г. за изпла ща не на 
сред ст ва за за паз ва не на заетост та на ра бот ни ци и слу жи те ли след 
пе риода на из вън ред но то по ло же ние“ – В. Заркова; „Нови ми ни-
мал ни оси гу ри тел ни пра го ве за ико но ми чески дейности „Хоте-
лиерство“ и „Ресторантьорство“ за 2020 го ди на“ – Д. Бойчев; 
„Указание № 20-00-111 от 13.07.2020 г. на НАП. Попълване на 
Декларация обра зец № 1 (Приложение № 1) към чл. 2, ал. 1 от 
Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съ дър жа нието, сро ко ве те, на-
чи на и ре да за по да ва не и съх ра не ние на дан ни от ра бо то да те ли-
те, оси гу ри те ли те за оси гу ре ни те при тях ли ца, как то и от са мо-
оси гу ря ва щи те се ли ца (Наредба № Н-13), във връз ка с из ме не-
нията и до пъл не нията в Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона 
за бю дже та на дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не за 2020 г. 
(ЗБДОО) (обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.)“. 

– бр. 9/2020 г. с при ло же ние „Трудовият до го вор със срок 
за изпит ва не“ – А. Александров: „Каква е про це ду ра та за из ра-
бот ка на но ва Конституция и свик ва не на Велико Народно събра-
ние“ – Ч. Христов; „Къде ми на ва гра ни ца та меж ду ра бо то да тел-
ския кон трол, с цел пре вен ция на COVID-19, и огра ни ча ва не то на 
на ме са та в лич на та сфе ра на ра бот ни ци те и слу жи те ли те“ – 
А. Александров; „Определяне на ба за та за из числя ва не на въз-
награж де нието за пла тен го ди шен от пуск“ – М. Василева; „Изме-
нение на тру до во то пра во от но ше ние“ – Т. Капитанов; „Въпроси 
и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 73/2020. Има ли пра во на 
обез ще те ние за пен сиони ра не съглас но чл. 222, ал. 3 КТ ли це, ос-
во бо де но на 2.05.2019 г., при по ло же ние че е при до би ло пра во на 
пен сия за оси гу ри те лен стаж и въз раст на 22.04.2020 г., т.е. 
след прекра тя ва не на тру до вия му до го вор? Лицето декла ри ра, 
че след прекра тя ва не на до го во ра не е ра бо ти ло при друг ра бо-
то да тел, а е би ло ре гистри ра но в бю ро то по тру да. То пре тен-
ди ра изпла ща не на обез ще те нието от послед ния ра бо то да тел“; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 74/2020. По 
Наред бата за струк ту ра та и ор га ни за цията на ра бот на та 
запла та нощ ният труд се запла ща най-мал ко 0,25 лв. на час. Би 
ли би ло в про ти во ре чие със за ко на, ако на слу жи те ли те, които 
по ла гат но щен труд, се запла ща с 25 % уве ли че ние на брут но то 
им въз награж де ние, което по лу ча ват на час? Така напри мер ли-
це, което по лу ча ва 10 лв. за отра бо тен час, ако е по ло жи ло но-
щен труд, ще по лу чи 2,50 лв. над бав ка, но ли це, което по лу ча ва 5 
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лв. на час, ще по лу чи 1,25 лв.“; „Въпроси и от го во ри от прак ти ка-
та на МТСП – 75/2020. На ос но ва ние чл. 71, ал. 1 КТ е връ че на 
за по вед за прекра тя ва не на тру до во пра во от но ше ние. Служи-
тел ката си взе ма бол ни чен 14 дни. Удължава ли се сро кът на 
пре диз вестието? Болничният свър ш ва пре ди из ти ча не на пре-
диз вестието“; „Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 
77/2020. Служител на без сро чен тру дов до го вор, кой то е в от-
пуск за от глеж да не на де те до 2-го диш на въз раст, по да ва пре-
диз вестие на ос но ва ние чл. 326 КТ за прекра тя ва не на тру до вия 
до го вор. Откога за поч ва да те че сро кът на пре диз вестието?“; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 76/2020. При сро-
чен тру дов до го вор за се зон на заетост пра вил но ли е да се по со-
чи ка то ос но ва ние за сключ ва не на до го во ра – чл. 68, ал. 3 КТ, във 
връз ка с ал. 1, т. 1?“; „Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на 
МТСП – 78/2020. Учителка в дет ска гра ди на, на въз раст 59 го-
ди ни, която има над 30 го ди ни учи тел ски стаж, от които 17 
го ди ни в дет ска та гра ди на, по чи ва. Към мо мен та на смър т та 
си не е упраж ни ла пра во то си на ран но пен сиони ра не. Дължи ли 
ра бо то да те лят обез ще те ние по чл. 222, ал. 3 КТ от 10,5 брут ни 
запла ти по ко лек ти вен тру дов до го вор?“; „Въпроси и от го во ри 
от прак ти ка та на МТСП – 79/2020. Трудоустроен с пра во на ра бо-
та пре по да ва тел (гла вен асистент) във вис ше учеб но за ве де ние 
по ос но вен тру дов до го вор има пра во на 48 дни пла тен го ди шен 
от пуск. Има ли пра во на ра бо та по вто ри тру дов до го вор при 
съ щия ра бо то да тел пред вид на ма ле на та ра бо тоспо соб ност? 
Ако има пра во на ра бо та по вто ри тру дов до го вор, ка къв е раз-
ме рът на по ла га щия се пла тен го ди шен от пуск по ос нов ния и по 
вто рия тру дов до го вор с оглед разпо ред ба та на чл. 319 КТ? Има 
ли пра во на 26 дни пла тен от пуск по вто рия тру дов до го вор?“; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 80/2020. Работо-
дател же лае да вклю чи в тру до вия до го вор клауза, съглас но 
която в слу чай, че ра бот ни кът е пол з вал из ця ло или частич но го-
диш ния си пла тен от пуск и впослед ст вие тру до во то му пра во-
от но ше ние бъ де прекра те но (без оглед на ос но ва нието за това), 
ра бо то да те лят ще има пра во да прихва не от послед но то тру-
до во въз награж де ние на ра бот ни ка раз ли ка та меж ду су ма та на 
пла те но то по чл. 177, ал. 1 КТ и су ма та на из числе но то по 
чл. 177, ал. 1 КТ въз награж де ние за брой дни го ди шен от пуск, 
съот ветст ващ на броя ме се ци пре ди прекра тя ва не то на тру до-
во то пра во от но ше ние. Така напри мер през февру ари ра бот ни-
кът пол з ва 10 дни от пуск, но тру до во то му пра во от но ше ние се 
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прекра тя ва през март. Работодателят прихва ща от април ска-
та му запла та су ма, рав на на въз награж де нието по чл. 177, ал. 1 
КТ за 10 дни, ми нус въз награж де нието по чл. 177, ал. 1 КТ за 2 
дни, с идеята, че сред но на все ки ме сец ра бо та при 20 дни пла-
тен го ди шен от пуск се по ла га по 1,66 де на от пуск на ме сец“; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП – 81/2020. Как се 
из числя ва обез ще те нието по чл. 222, ал. 3 КТ на слу жи тел, кой-
то е в непла тен от пуск от 1.03.2020 г.? Последният отра бо тен 
ме сец на слу жи те ля е февру ари 2020 г. Трудовият до го вор е 
прекра тен на 10.07.2020 г., а ли це то е при до би ло и упраж ни ло 
пра во на пен сия за оси гу ри те лен стаж и въз раст на 23.06.2020 г. 
Следва ли по лу че но то сред нод нев но брут но въз награж де ние за 
февру ари 2020 г. да се ум но жи по броя ра бот ни дни за февру ари 
за опре де ля не на въз награж де нието?“; „Управление на проек ти 
и програ ми“ – И. Борисова; „Определяне на ра бот ни места за тру-
до устроени ра бот ни ци и слу жи те ли“ – Т. Дичева; „Работодателите 
имат за дъл же ние да въ ве дат мер ки за бе зо пас на ра бо та при го ре-
що вре ме“; „За ня кои въпро си, въз ник ва щи в прак ти ка та при при-
ла га не то на мяр ка та 60 на 40“ – Е. Димитрова; „Осигуряване на 
са мо оси гу ря ва щи те се пен сионе ри след про ме ни те в Наредбата 
за об щест ве но оси гу ря ва не на са мо оси гу ря ва щи те се ли ца, бъл-
гар ски те граж да ни на ра бо та в чуж би на и мор ски те ли ца“ – 
В. Заркова; „Указание № 20-00-124 от 19.08.2020 г. на НАП. 
Постановление № 199 на Министерския съ вет от 7.08.2020 г. за 
из ме не ние и до пъл не ние на Наредбата за об щест ве но оси гу ря ва-
не на са мо оси гу ря ва щи те се ли ца, бъл гар ски те граж да ни на ра-
бо та в чуж би на и мор ски те ли ца (обн., ДВ, бр. 71 от 
1.08.2020 г.)“; „Преглед на про ме ни те в Наредбата за пен сиите и 
оси гу ри тел ния стаж, об на род ва ни през ме сец ав густ 2020 го ди-
на“ – Е. Атанасова; „Промени в Договора меж ду Република Бъл-
гария и Руската федерация за со циал на си гур ност“ – М. Касърова; 
„Указание № 20-0-113 от 20.07.2020 г. на НАП. Относно про ме ни 
в Договора меж ду Република България и Руската федерация за 
со циал на си гур ност, в си ла от 20.06.2020 г.“.

– бр. 10/2020 г.: „Съдебна за щи та сре щу не за кон но прекра-
тя ва не на тру до во то пра во от но ше ние“ – М. Първанов; „Изчисля-
ване на обез ще те нията, свър за ни с прекра тя ва не то на тру до вия 
до го вор, след пе риод на въ ве де но от ра бо то да те ля не пъл но ра-
бот но вре ме при обя ве но из вън ред но по ло же ние или из вън ред на 
епи де мич на об ста нов ка“ – А. Александров; „Погасяване на пра-
во то на пол з ва не на пла тен го ди шен от пуск. Забрана за па рич но 
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ком пен си ра не“ – Т. Дичева; „Каква е мак си мал на та про дъл жи-
тел ност на вре ме то на за дъл же нието за де жур ст во или за разпо-
ло же ние на ра бо то да те ля“ – Т. Капитанов; „Въпроси и от го во ри 
от прак ти ка та на МТСП“; „Увеличение на запла ти те на слу жи те-
ли те в ня кои ад ми нистра тив ни струк ту ри“ – И. Борисова; „Права 
на ра бот ни ка или слу жи те ля при не изпла ща не на тру до во то въз-
награж де ние“ – Н. Салчев; „Агенцията по заетост та от го ва ря“; 
„Преглед на послед ни те про ме ни в Наредбата за па рич ни те обез-
ще те ния и по мо щи от дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не“ – 
М. Тодорова; „Осигуряване при тру дов до го вор за крат котрай на 
се зон на сел скосто пан ска ра бо та през 2020 го ди на“ – В. Заркова; 
„Приложимо оси гу ри тел но за ко но да тел ст во по Споразумението 
в сфе ра та на со циал на та си гур ност меж ду Република България и 
Квебек, в си ла от 1.09.2020 г.“ – Д. Бойчев; „Дължимост на здрав-
но оси гу ри тел ни вноски за пе риода на от пуск за от глеж да не на 
де те до 2-го диш на въз раст за ли це, което ра бо ти при раз лич ни ра-
бо то да те ли“. 

– бр. 11/2020 г.: „Какво се про ме ня с из ме не нията и до пъл-
не нията на Кодекса на тру да през вто ра та по ло ви на на 2020 го ди-
на“ – М. Василева; „Нови опи ти за „ди ги та ли зи ра не“ на тру до ва-
та книж ка“ – А. Александров; „Какви до ку мен ти има пра во да 
съх ра ня ва ра бо то да те лят в тру до ви те до сиета“ – Т. Капитанов; 
„В пред приятието, в което ра бо тя, склю чих вто ри тру дов до го вор 
за из вър ш ва не на дейност, раз лич на от ос нов ния ми тру дов до го-
вор при съ щия ра бо то да тел. По вто рия тру дов до го вор ми се по-
ла гат 20 дни пла тен го ди шен от пуск“; „Относно изпъл не нието на 
изиск ва не то за про фе сиона лен опит при наз на ча ва не на дър жав-
ни слу жи те ли“ – И. Борисова; „Определяне на прав но то ка чест во, 
в което се обра бот ват лич ни те дан ни“ – Д. Тошкова-Николова; 
„Средства за со циал но-би то во и кул тур но об служ ва не“ – М. Цве-
танова; „Инспекцията по тру да пла ни ра кам па ния за пре вен ция 
на мускул но-ске лет ни те увреж да ния – ед ни от най-чести те за бо-
ля ва ния в ре зул тат на ра бо та та“; „Удължаване на суб си диите за 
запла ти по мяр ка та 60/40 до края на 2020 го ди на“ – Е. Димитрова; 
„Важно за ра бо то да те ли те, които же ла ят да по лу чат сред ст ва за 
пе риода пре ди 1.10.2020 г. по про дъл же нието на мяр ка та 60/40“; 
„Преглед на послед ни те про ме ни в Закона за бю дже та на дър жав-
но то об щест ве но оси гу ря ва не за 2020 г. във връз ка с па рич ни те 
обез ще те ния за без ра бо ти ца“ – К. Атанасова; „Относно из числя-
ва не то на ин ди ви ду ал ния коефи циент при от пуска не на пен сии“. 
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– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен дай-
джест – бр. 8/2020 г.: „Счетоводно от чи та не на меж ду фир ме ни те 
заеми“ – Х. Досев; „Какви са санк циите по Закона за да нъ ци те 
вър ху до хо ди те на фи зи чески те ли ца, дейст ва щи през 2020 го ди-
на“ – Л. Цветкова; „Как след ва да се при ла гат но ви те тек сто ве на 
чл. 66, ал. 2, т. 2–5 ЗДДС спо ред ука за нието на НАП от нос но за-
ни же на та став ка от 9 на сто на да нъ ка“ – И. Кондарев; 
„Особености на обла га не то с па тен тен да нък“ – Г. Минкова; „За 
ня кои въпро си на пра во то на застра хо ва ния сре щу застра хо ва те-
ля при застра хов ка „Гражданска от го вор ност“ на ав то мо би листи-
те“ – П. Голева; „Българският лев ве че е част от Механизма на 
об мен ни те кур со ве II (Exchange Rate Mechanism II)“ – В. Джи-
лизов; „Инвестиционни дру жест ва, до го вор ни фон до ве, на цио-
нал ни ин вести цион ни фон до ве и ал тер на тив ни ин вести цион ни 
фон до ве“ – Р. Балтов. 

– бр. 9/2020 г.: „Обезценка на тър гов ски взе ма ния и ак ти ви 
по до го вор“ – Б. Брезоева; „Деклариране на до хо ди на по чи на ли 
ли ца от тех ни те наслед ни ци с по да ва не на го диш на да нъч на 
декла ра ция по чл. 50 ЗДДФЛ“ – Е. Попова; „Преглед на про ме ни-
те в Закона за да нък вър ху до ба ве на та стойност, в си ла от 
1.08.2020 г.“ – И. Кондарев; „Какво пред виж дат послед ни те про-
ме ни в Наредба № Н-18 от 31 юли 2020 г.“ – Б. Петрова; 
„Измамата в застра хо ва тел но то пра во“ – П. Голева; „Борсови 
посред ни ци и ди лъ ри на дър жав ни цен ни кни жа“ – Р. Балтов. 

– бр. 10/2020 г.: „Особености на сче то вод но то от чи та не в 
хо те лиер ска та и ресто ран тьор ска та дейност“ – Х. Досев; „Усъвър-
шенстване на ре жи ма на сла ба ка пи та ли за ция в слу чаите, ко га то 
фи нан сов ли зин г/ банков кре дит са га ран ти ра ни или обезпе че ни 
ед новре мен но от ли зин го по лу ча те л/кре ди то по лу ча тел и от свър-
за но ли це“ – В. Филипов; „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, свър за-
ни с по пъл ва не то на справ ки те по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ“ – 
Л. Цветкова; „Правото на да нъ чен кре дит и не го ви те ко рек ции 
при от пис ва не на не въ ве ден в ек сплоата ция дъл готраен ак тив, за 
кой то пра во то е упраж не но“ – И. Кондарев; „Преглед на послед-
ни те про ме ни в Закона за мест ни те да нъ ци и так си“ – Г. Минкова; 
„Застрахователната за щи та през но ва та учеб на го ди на“ – Н. Рад-
лова; „Нова прав на уред ба на бю ра та за об мя на на вир ту ал ни ва-
лу ти и достав чи ци те на пор т фей ли, които пред ла гат по пе чи тел-
ски услу ги“ – В. Джилизов. 
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– бр. 11/2020 г.: „Ваучерите за конкрет на цел – сче то вод но 
от чи та не и да нъч но тре ти ра не по ре да на ЗДДС“ – Е. Рангелов; 
„Как би след ва ло да се от че те и до ку мен ти ра след на та си ту ация: 
упра ви те ли те – соб ст ве ни ци те на ка пи та ла, с де бит на кар та на 
име то на фир ма та, т.е. от кар то ва та смет ка на дру жест во то, ре гу-
ляр но запла щат по куп ки от вся как во естест во (ка то напри мер 
хра ни тел ни сто ки, так си за обу че ния на де ца та си, играч ки и за-
бавле ния за съ щи те и т.н.), ка то мно го често те зи по куп ки не са 
прид ру же ни с фак ту ри, а са са мо за пи си в из хо дя щия па ри чен по-
ток на дру жест во то с ос но ва ние: „Плащане при БГ тър го вец“ – Х. 
Досев; „При по куп ка на сто ки от стра ни от Европейския съ юз 
(ЕС), доста ве ни чрез ку риер, ни ко га не ни се пре доста вя до ку-
мент, до каз ващ, че точ но та зи сто ка с „изпра щач Х е по лу че на от 
нас на та зи да та“, а то ва поста вя под съм не ние осъ щест вя ва не то 
на ВОП и се сле ди стро го от стра на на кон трол ни те ор га ни на 
НАП“ – Х. Досев; „Чуждестранни фи зи чески ли ца от тре та стра-
на, соб ст ве ни ци на бъл гар ско дру жест во, по лу ча ват до хо ди от 
лихви (пре доста вен заем на соб ст ве но дру жест во, ка то съ щият е 
вър нат заед но с лихвите) и ди ви ден ти. Данъкът е удър жан, вне-
сен и декла ри ран при из точ ни ка, но как след ва да се от че те то зи 
до ход от те зи чуж дестран ни фи зи чески ли ца и къде? Лицата не са 
мест ни за да нъч ни це ли в България, до хо ди те са изпла ща ни из ця-
ло в брой по ра ди не го ле мия си раз мер и са до ку мен ти ра ни с про-
то ко ли, ор де ри и кви тан ции“ – Х. Досев; „Как след ва да се тре ти-
рат да нъч но раз хо ди те за за ку пу ва не на ка фе-ма ши на и ка фе за 
нуж ди те на всич ки слу жи те ли в дру жест во то, вклю чи тел но упра-
ви те ли и гости? Трябва ли към фак ту ри те да се при ла га и ня ка къв 
до ку мент за потребле ние (напри мер: 5 чо ве ка пер со нал х 2 ка фе-
та = 10 х 20 ра бот ни дни = 200 ка фе та за месец) и да се сле ди на-
лич ност и пределност?“ – Х. Досев; „Особености във връз ка с по-
лу ча ва не на до хо ди по застра хов ки „Живот“, пол з ва не на да нъч-
ни облек че ния и обла га не с окон ча те лен да нък“ – Е. Попова; 
„Какво пред виж да ука за нието на НАП за при ла га не на на ма ле на-
та став ка от 9 на сто ДДС конкрет но за достав ки те на кни ги“ – И. 
Кондарев; „Актуални про ме ни в Правилника за при ла га не на 
Закона за ак ци зи те и да нъч ни те скла до ве, из вър ше ни през 2020 
го ди на“ – И. Ставрева; „Колективни ин вести цион ни схе ми“ – 
Р. Балтов. 

– Сп. „Правна ми съл“ – бр. 3/2020 г.: „Оттегляне на ад ми-
нистра ти вен акт“ – Н. Христова; „Информационният мо дел в 
управле нието на ка пи та ло ви те дру жест ва – тре тият етап в 
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corporate governance“ – П. Голева; „Цитирането в ав тор ско то пра-
во“ – В. Манева; „Наказателнопроцесуална фор ма, про це су ален 
фор ма ли зъм и на ру ше ния на на ка за тел нопро це су ал на та фор ма“ – 
М. Баев; „COVID-19 и ня кои пре диз ви ка тел ст ва пред Междуна-
род ното публич но пра во“ – А. Анастасов; „Придобивният спо соб 
по чл. 24, ал. 4 от се мейния ко декс“ – Д. Хаджиев. 

– Сп. „Съвременно пра во“ – бр. 4/2019 г.: „Езикова (не) 
опре де ле ност на прав ни те пред пи са ния“ – Я. Стоилов, Дилян 
Начев; „Съдебна спо год ба в произ вод ст во то по до пуска не на съ-
деб на дел ба“ – С. Жеков; „Относно за ко нопроек та за из ме не ние и 
до пъл не ние на чл. 63 от Наказателния ко декс“ – Ю. Матеева; 
„Нормативна власт на ра бо то да те ли те в Република Сърбия – съ-
дър жа ние и огра ни че ния“ – Л. Ковачевич; „Някои въпро си на 
пред ва ри тел но то из слуш ва не при съкра те но то съ деб но след ст-
вие“ – В. Бозова; „По ня кои въпро си от нос но съ дър жа нието на 
евен ту ал ния уми съл“ – А. Велева; „Съдържание на спи са ние 
„Съвременно пра во“ за 2019 го ди на“. 

– бр. 1/2020 г.: „Наказателната от го вор ност на из куст ве ния 
ин те лект – от науч на фан тасти ка към прав но-со циален кон трол“ – 
Г. Халеви; „Киберсуверенитетът ка то но ва фор ма на при съст вие 
на дър жа ва та в ин тер нет“ – И. Цеков; „Обработка на лич ни те 
дан ни на ра бот ни ци те и слу жи те ли те – обра бот ващ ли е служ ба та 
по тру до ва медицина?“ – М. Хубенова; „Извънредното по ло же-
ние не мо же да е оправ да ние за из вън ред но не ка чест ве но то тру-
до во за ко но да тел ст во“ – А. Александров; „Проект за но ва кон-
сти ту ция – забра ве но то ста ро или...?“ – М. Матеев; „Независим 
на чин на жи вот на хо ра та с увреж да ния в за ко на и прак ти ка та“ – 
Р. Петракиева. 

– Сп. „Търговско пра во“ – бр. 3/2020 г.: „Процесуална ле-
ги ти ма ция на тре то ли це за от мя на на вляз ло в си ла ре ше ние“ – 
Т. Градинарова; „За ос но ва нието на отри ца тел ния уста но ви те лен 
иск за соб ст ве ност“ – К. Цолова; „Привременни мер ки в дел бе но-
то произ вод ст во“ – С. Жеков; „Относно въз мож ности те за про мя-
на на усло вията, при които е из да де на еми сия обли га ции“ – В. 
Токушев; „Историческо раз ви тие на за ло га на дру жест вен дял в 
България“ – М. Илиева. 

– Сп. „Административно пра во съ дие“ – бр. 1/2020 г.: 
„Доклад за дейност та на Върховния ад ми нистра ти вен съд през 
2019 го ди на“; „Решения и опре де ле ния на Върховния ад ми-
нистра ти вен съд“; „Указател на съ деб ни те ак то ве“; „Акценти в 
прав на та ли те ра ту ра“. 
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– бр. 2/2020 г.: „Препредаване на те ле ви зион ни програ ми и 
пря ко въ веж да не на те ле ви зион ния сиг нал в България – прак ти-
чески аспек ти и прав на ре гу ла ция“ – Р. Карадимов; „Решения и 
опре де ле ния на ВАС“; „Нови из да ния в област та на ад ми нистра-
тив но то пра во и ад ми нистра тив ния про цес“. 

– Сп. „Юридически свят“ – бр. 2/2020 г.: „Самостоятелният 
ха рак тер на ин сти ту ти те по чл. 12а и 12б от Наказателния ко-
декс – об стоятел ст ва, из ключ ва щи об щест ве на та опас ност“ – 
М. Овчаров; „Обратният изпъл ни те лен лист“ – С. Пандилов; „Сто 
го ди ни от съз да ва не то на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти“ – 
Е. Йочев; „Местни из бо ри в Германия и пре диз бор на та кам па ния 
за пре зи ден т ски те из бо ри в САЩ през 2020 г. по вре ме на 
COVID-19“ – С. Игнатова; „Практиката на ВКС по опре де ля не на 
раз ме ра на обез ще те нието на не иму щест ве ни вре ди по Закона за 
от го вор ност та на дър жа ва та и об щи ни те за вре ди през 2020 г.“ – 
П. Голева; „Преглед на прак ти ка та на Върховния ка са ционен съд 
по тру до ви спо ро ве през 2019 г.“ – В. Мръчков. 


