44

Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2020

ÏÐÀÂÍÀ ÊÍÈÆÍÈÍÀ
Â ÏÐÀÂÍÈÒÅ ÑÏÈÑÀÍÈß
Представляват интерес следните статии от последните
книжки на юридическите списания:
– Сп. „Собственост и право“ – месечен дайджест –
бр. 8/2020 г.: „Относно правомощието за ползване на поземлен
имот при учредено вещно право на строеж“ – Б. Маринова;
„Завършване на сградата от купувачите след покупка „на зелено“.
Проблеми и възможни решения“ – И. Николаев; „Новата уредба
на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи и съоръжения, разположени извън границите на населените
места и селищните образувания“ – А. Георгиев; „Трябва ли да се
създават имотни партиди само на обекти на кадастъра по чл. 23
от Закона за кадастъра и имотния регистър?“ – П. Лефтеров;
„Бъдещи грижи за завещателя – мотив на завещанието или основание за нищожност?“ – Ц. Петкова; „Защита на собствеността по
реда на член 109 от Закона за собствеността в отношенията между съсобственици“ – С. Калинова; „Практика на ВКС по негаторния иск по член 109 от Закона за собствеността през 2020 г.“ –
Б. Дечева; „Особености при строителството в свлачищни райони“ – М. Гечева; „Понятието „използване на произведение
(изпълнение, запис, програма)“ в контекста на авторското право“ – Г. Саракинов.
– бр. 9/2020 г. с приложение „Идентификацията на бизнес
субектите – възможности, закрила чрез права на интелектуална собственост“ – М. Маркова: „Относно обхвата на третите
лица, ползващи се от закрилата по чл. 17, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите“ – И. Кънев; „Защита на владелеца за
направени от него полезни разноски в чужд имот“ – К. Добрев;
„Прекратяване на ограниченото вещно право на ползване по
искане на собственика на недвижим имот“ – Г. Василева; „Съдебна практика на ВКС по чл. 167, 170 и 172 от Закона за задълженията и договорите“ – К. Тодоров; „За извънсъдебното разваляне
на аренден договор поради неизпълнение на задължението за
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плащане на рента“ – С. Куртева; „Промените в Наредба № 2 от
2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър“ –
В. Стоянов; „Може ли наследникът да бъде призован по реда на
чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс в производство по
чл. 51 от Закона за наследството?“ – В. Петров; „Предявен по реда на чл. 108 от Закона за собствеността иск от съсобственик на
недвижим имот“ – С. Димитрова; „Набиране, поддържане в актуално състояние и предоставяне на специализирани данни за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК“ – В. Бакалова.
– бр. 10/2020 г.: „Поредност при провеждане на исковете по
чл. 135, ал. 1, изр. 1 и по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и
договорите“ – С. Ставру; „Някои особени хипотези на уреждане
на отношенията между собственик и владелец“ – К. Добрев;
„Право на ползване на земята от суперфициарния собственик по
чл. 64 от Закона за собствеността“ – В. Лекова; „Подзаконовата
уредба на контрола на концесиите“ – Я. Ковачев; „Спор за материално право при възстановяване или признаване на собственост
върху земеделски земи“ – Б. Найденов; „Въпроси и отговори по
кадастъра“ – П. Лефтеров; „Международна компетентност по
спорове относно имуществени отношения между съпрузи съгласно Регламент (EC) № 2016/1103“ – С. Калинков; „Съдебна практика на ВКС по чл. 112–115 от Закона за собствеността“ –
К. Тодоров; „Преглед на промените в Закона за устройство на територията, приети през първото полугодие на 2020 г.“ – В. Бакалова.
– бр. 11/2020 г.: „Защита на агенция за недвижими имоти
срещу нелоялна конкуренция от брокер“ – Б. Маринова; „Право
на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от
Закона за собствеността“ – В. Лекова; „Ревандикационният иск –
предпоставки, тежест на доказване, сила на пресъдено нещо и защита на ответника“ – Ц. Иванова-Стоянова; „Промените от
2020 г. в Закона за подземните богатства“ – Я. Ковачев; „Изменения в правния режим на общинските мери и пасища и на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“ – С. Куртева; „Защита на кредиторите и заветниците
по реда на чл. 66 и чл. 67 от Закона за наследството“ – С. Калинова;
„Приложимо право към имуществените отношения между съпрузи съгласно Регламент (ЕС) № 2016/1103“ – С. Калинков;
„Проблеми при издаване на смъртни актове и удостоверения за
наследници“ – М. Павлова; „Съдебна практика на ВКС по
чл. 112–115 от Закона за собствеността“ – К. Тодоров; „Прило-
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жение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в
контекста на Решение № 6/2020 г. на Конституционния съд“ –
А. Георгиев.
– Сп. „Търговско и облигационно право“ – месечен
дайджест – бр. 8/2020 г. с приложение „Легитимацията на
страните при иска за защита на членство в практиката на
ВКС“ – Н. Колев: „Предимствата на правораздаването чрез
Арбитражния съд към Централния депозитар“ – Р. Балтов; „За
джирото на менителнични ефекти и на налични акции, облигации
и временни удостоверения“ – Г. Хорозов; „Нищожността на сделката и въпросът за нейното прилагане от съда“ – П. Голева;
„Последици от запора, наложен в нарушение на изискванията на
ЗМДВИППП“ – А. Георгиев; „Анализ на практиката на ВКС по
приложението на чл. 280, ал. 2, пр. 3 от Гражданския процесуален
кодекс“ – В. Гачев; „Присъединяване на кредитори към молбата
за откриване на производство по несъстоятелност“ – Н. Маданска;
„Поредност на действията при прилагане на т.нар. „обърнат ред“
по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от Закона за обществените поръчки“ – М. Кацарова.
– бр. 9/2020 г.: „Освобождаването на управителя на ООД в
практиката на ВКС“ – Н. Колев; „Управляващи дружества“ –
Р. Балтов; „Особени правила при съдебните спорове във връзка
със застраховката „Гражданска отговорност“ – А. Георгиев;
„Изменение и прекратяване на договора при стопанска непоносимост“ – Г. Хорозов; „Правните последици от влязлата в сила присъда в гражданския процес“ – П. Голева; „Очевидната неправилност“ като основание за допускане на касационно обжалване на
въззивното решение“ – К. Тодоров; „Проблемът с искането на разяснения от участниците през призмата на практиката на КЗК и
на ВАС“ – Ц. Василева; „Промоциите и подаръците в търговията
като нелоялно привличане на клиенти“ – И. Николаев.
– бр. 10/2020 г.: „Съобразяване на ЗППЦК с Регламент (ЕС)
2017/1129 и улеснения за финансирания до 3 милиона евро“ –
Ц. Крумов; „Отговорност на длъжника при някои сделки с търговско предприятие“ – М. Терзиева; „Някои особености на потребителските договори за дистанционна продажба, сключвани онлайн“ – Т. Йосифова; „Искът по чл. 59 от Закона за задълженията
и договорите и наличието на законово правило като causa iusta за
настъпилото имуществено разместване“ – И. Богданова; „Кой може да бъде господар на работата при воденето на чужда работа
без възлагане“ – С. Иванова; „Процесуални действия, съдържащи
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заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации“ –
А. Георгиев; „Съдебна практика на ВКС по чл. 146, чл. 147 и
чл. 148 ГПК“ – К. Тодоров; „Надзорният орган при оздравяване
на предприятието според съдебната практика“ – Т. Николов;
„Невъзможността за освобождаване от отговорност на възложителите по Закона за обществените поръчки“ – П. Станкулов.
– бр. 11/2020 г.: „Законът за мерките срещу изпирането на
пари и действителните собственици на публичните акционерни
дружества“ – И. Николаев; „Искът по чл. 240а от Търговския закон – практически аспекти“ – В. Михайлов; „Джирото и каузата
за издаването на менителничната сделка“ – Б. Найденов; „За видовете електронни подписи и практическото им приложение в
съвременните бизнес отношения“ – Р. Василева, М. Захариев;
„Връщане на цената на полет поради наложена карантина“ – Д.
Петров; „Какъв е порокът на съдебното решение, постановено в
нарушение на изискването за несменяемост на състава (чл. 235,
ал. 1 ГПК)“ – Б. Ганчев; „Отговорност на органите за управление
на търговско дружество при незаявяване на несъстоятелност“ –
Н. Маданска; „Откриването и прекратяването на процедурите за
възлагане на обществени поръчки в практиката на КЗК и на
ВАС“ – П. Цокова.
– Сп. „Труд и право“ – месечен дайджест – бр. 8/2020 г.:
„Отново за отпуските. Връзката между трудовия стаж и правото
на платен годишен отпуск“ – А. Александров; „При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение“ – Л. Тодорова; „Дисциплинарна отговорност“ – М. Първанов; „Колко е максималната продължителност
на работното време“ – Т. Капитанов; „Въпроси и отговори от
практиката на МТСП – 59/2020. Майка съм на дете до 12-годишна възраст и в момента ползвам платен годишен отпуск по
чл. 173а, ал. 2, т. 2 КТ. Работодателят не ми разрешава да
използвам целия си платен отпуск за 2020 г. и твърди, че към момента имам право само на 8 дни (пропорционално на отработените до момента месеци). Длъжен ли е работодателят да ми
разреши да ползвам през май 2020 г., на основание чл. 173а, ал. 2,
т. 2 КТ, и останалите 12 дни платен отпуск за 2020 г.?“;
„Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 60/2020. От януари съм в болнични с проблемна бременност. Към този момент
болничните са без прекъсване. От 1.08.2020 г. болничният ще
бъде за бременност и раждане. Работодателят ми връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 334, ал. 1
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КТ. Назначена съм по чл. 111 КТ. Работодателят има ли право
да прекратява трудовия ми договор, след като съм бременна?“;
„Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 61/2020. Работник
съм по трудов договор. Подадох молба за ползване на неплатен
отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 4 КТ – като родител, който сам се грижи за
отглеждане на детето, не се намира в брак с другия родител и
не живее в едно домакинство с него, и има право на отпуск по
ал. 1 в размер на 12 месеца. Детето е припознато от бащата.
Работодателят е уведомен 12 работни дни предварително“;
„Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 62/2020. Работодателят прекратява трудов договор на служителка от март
2020 г. На служителката трябва да се изплати обезщетение по
чл. 224 КТ. Последният месец, в който има отработени 10 дни, е
октомври 2019 г. До момента на прекратяване тя е била в болнични. Считано от 1.01.2020 г. има увеличение на заплатата, за
което има подписано допълнително споразумение. За база за изчисляване на обезщетението работодателят ползва възнаграждението от октомври 2019 г. Съгласно чл. 21, ал. 2 НСОРЗ трябва ли да се изчисли добавка към обезщетението по чл. 224 КТ?“;
„Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 63/2020. Трудовото правоотношение на служител се прекратява, считано от
2.07.2020 г. Служителят има право на отпуск в размер на 30 работни дни за 2020 г., като не е използвал отпуск до датата на
прекратяване. За колко дни неползван платен годишен отпуск
следва да му се изплати обезщетение по чл. 224 КТ?“; „Въпроси
и отговори от практиката на МТСП – 64/2020. Може ли работодател да забави връщането на трудовата книжка на работник
на основание вътрешен правилник (предаване на трудовата
книжка срещу подписан обходен лист) и нарушение ли е това на
чл. 226 КТ?“; „Въпроси и отговори от практиката на МТСП –
65/2020. Служител с дете на 9 години иска да ползва два месеца
неплатен отпуск. Длъжен ли е работодателят да му разреши
този отпуск, при положение че този служител му е необходим и
при неговото отсъствие той трябва да назначи заместник на
неговото работно място? Освен това същият работник има неизползван платен годишен отпуск“; „Въпроси и отговори от
практиката на МТСП – 66/2020. Служителка желае да напусне
след изтичане на платено майчинство. От януари 2020 г. със заповед на работодателя е увеличена основната ѝ заплата. Как
трябва да се постъпи, за да ѝ се изплати обезщетение за не-
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използван отпуск върху новата заплата?“; „Въпроси и отговори
от практиката на МТСП – 67/2020. Когато служителят е отложил ползването на платения си годишен отпуск за 2019 г. на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ, длъжен ли е да го използва целия
до 30.06.2020 г., или може да го използва до края на 2020 г.? До
май месец служителят е използвал половината от отпуска си.
Има ли право работодателят да принуди служителя да използва
и останалата половина от отпуска за 2019 г. до 30.06.2020 г.?“;
„Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 68/2020. Може ли
да бъде прекратено безсрочно трудово правоотношение по
чл. 331, ал. 1 КТ със служител, който е придобил право на пенсия
преди постъпване във фирмата?“; „Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 69/2020. Може ли да се връчи предизвестие за
прекратяване на трудовото правоотношение на служител, който е работещ пенсионер, но е в болничен от дълго време?
Защитен ли е от закона и редно ли е да получи заповедта по време на отпуск по болест? По какъв начин е законно да се връчи
заповедта? Може ли служителят да има претенции, че е връчено предизвестие, когато не е бил на работа?“; „Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 70/2020. Имам 9 години и 9 месеца трудов стаж във фирмата, в която работя. Подадох документи за пенсиониране през март и още чакам решение, като до
момента получавам минимална пенсия. През тези 9 години и 9
месеца съм натрупал 11 месеца извънреден трудов стаж“;
„Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 71/2020. Във връзка със създалата се обстановка в страната покрай COVID-19
фирмата е в изключително затруднено финансово състояние.
Дължимите обезщетения за пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ
могат ли да бъдат разсрочени във времето и за какъв срок?“;
„Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 72/2020. Как работодателят може да освободи лице, навършило 70 години?
Лицето е трудоустроено със заболяване сърдечна недостатъчност и не е упражнило правото си на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст“; „Видове допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително материално стимулиране“ – М. Василева; „Законови възможности за работодателя да поиска от
инспекцията по труда да даде задължителни за изпълнение предписания“ – Т. Дичева; „Работодателите у нас вече могат да оценяват риска от разпространението на COVID-19 онлайн с помощта
на инструмент за оценка на новия риск“; „Мярката 60 на 40 продължава да се прилага от 1 юли 2020 година“ – Е. Димитрова;
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„Особености при осигуряването на лицата, които получават компенсации по реда на Решение № 429 на МС от 26 юни 2020 г. и
Постановление № 151 на МС от 3 юли 2020 г. за изплащане на
средства за запазване на заетостта на работници и служители след
периода на извънредното положение“ – В. Заркова; „Нови минимални осигурителни прагове за икономически дейности „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“ за 2020 година“ – Д. Бойчев;
„Указание № 20-00-111 от 13.07.2020 г. на НАП. Попълване на
Декларация образец № 1 (Приложение № 1) към чл. 2, ал. 1 от
Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13), във връзка с измененията и допълненията в Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
(ЗБДОО) (обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.)“.
– бр. 9/2020 г. с приложение „Трудовият договор със срок
за изпитване“ – А. Александров: „Каква е процедурата за изработка на нова Конституция и свикване на Велико Народно събрание“ – Ч. Христов; „Къде минава границата между работодателския контрол, с цел превенция на COVID-19, и ограничаването на
намесата в личната сфера на работниците и служителите“ –
А. Александров; „Определяне на базата за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск“ – М. Василева; „Изменение на трудовото правоотношение“ – Т. Капитанов; „Въпроси
и отговори от практиката на МТСП – 73/2020. Има ли право на
обезщетение за пенсиониране съгласно чл. 222, ал. 3 КТ лице, освободено на 2.05.2019 г., при положение че е придобило право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст на 22.04.2020 г., т.е.
след прекратяване на трудовия му договор? Лицето декларира,
че след прекратяване на договора не е работило при друг работодател, а е било регистрирано в бюрото по труда. То претендира изплащане на обезщетението от последния работодател“;
„Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 74/2020. По
Наредбата за структурата и организацията на работната
заплата нощният труд се заплаща най-малко 0,25 лв. на час. Би
ли било в противоречие със закона, ако на служителите, които
полагат нощен труд, се заплаща с 25 % увеличение на брутното
им възнаграждение, което получават на час? Така например лице, което получава 10 лв. за отработен час, ако е положило нощен труд, ще получи 2,50 лв. надбавка, но лице, което получава 5
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лв. на час, ще получи 1,25 лв.“; „Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 75/2020. На основание чл. 71, ал. 1 КТ е връчена
заповед за прекратяване на трудово правоотношение. Служителката си взема болничен 14 дни. Удължава ли се срокът на
предизвестието? Болничният свършва преди изтичане на предизвестието“; „Въпроси и отговори от практиката на МТСП –
77/2020. Служител на безсрочен трудов договор, който е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, подава предизвестие на основание чл. 326 КТ за прекратяване на трудовия
договор. Откога започва да тече срокът на предизвестието?“;
„Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 76/2020. При срочен трудов договор за сезонна заетост правилно ли е да се посочи като основание за сключване на договора – чл. 68, ал. 3 КТ, във
връзка с ал. 1, т. 1?“; „Въпроси и отговори от практиката на
МТСП – 78/2020. Учителка в детска градина, на възраст 59 години, която има над 30 години учителски стаж, от които 17
години в детската градина, почива. Към момента на смъртта
си не е упражнила правото си на ранно пенсиониране. Дължи ли
работодателят обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ от 10,5 брутни
заплати по колективен трудов договор?“; „Въпроси и отговори
от практиката на МТСП – 79/2020. Трудоустроен с право на работа преподавател (главен асистент) във висше учебно заведение
по основен трудов договор има право на 48 дни платен годишен
отпуск. Има ли право на работа по втори трудов договор при
същия работодател предвид намалената работоспособност?
Ако има право на работа по втори трудов договор, какъв е размерът на полагащия се платен годишен отпуск по основния и по
втория трудов договор с оглед разпоредбата на чл. 319 КТ? Има
ли право на 26 дни платен отпуск по втория трудов договор?“;
„Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 80/2020. Работодател желае да включи в трудовия договор клауза, съгласно
която в случай, че работникът е ползвал изцяло или частично годишния си платен отпуск и впоследствие трудовото му правоотношение бъде прекратено (без оглед на основанието за това),
работодателят ще има право да прихване от последното трудово възнаграждение на работника разликата между сумата на
платеното по чл. 177, ал. 1 КТ и сумата на изчисленото по
чл. 177, ал. 1 КТ възнаграждение за брой дни годишен отпуск,
съответстващ на броя месеци преди прекратяването на трудовото правоотношение. Така например през февруари работникът ползва 10 дни отпуск, но трудовото му правоотношение се
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прекратява през март. Работодателят прихваща от априлската му заплата сума, равна на възнаграждението по чл. 177, ал. 1
КТ за 10 дни, минус възнаграждението по чл. 177, ал. 1 КТ за 2
дни, с идеята, че средно на всеки месец работа при 20 дни платен годишен отпуск се полага по 1,66 дена отпуск на месец“;
„Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 81/2020. Как се
изчислява обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ на служител, който е в неплатен отпуск от 1.03.2020 г.? Последният отработен
месец на служителя е февруари 2020 г. Трудовият договор е
прекратен на 10.07.2020 г., а лицето е придобило и упражнило
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 23.06.2020 г.
Следва ли полученото среднодневно брутно възнаграждение за
февруари 2020 г. да се умножи по броя работни дни за февруари
за определяне на възнаграждението?“; „Управление на проекти
и програми“ – И. Борисова; „Определяне на работни места за трудоустроени работници и служители“ – Т. Дичева; „Работодателите
имат задължение да въведат мерки за безопасна работа при горещо време“; „За някои въпроси, възникващи в практиката при прилагането на мярката 60 на 40“ – Е. Димитрова; „Осигуряване на
самоосигуряващите се пенсионери след промените в Наредбата
за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица“ –
В. Заркова; „Указание № 20-00-124 от 19.08.2020 г. на НАП.
Постановление № 199 на Министерския съвет от 7.08.2020 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (обн., ДВ, бр. 71 от
1.08.2020 г.)“; „Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж, обнародвани през месец август 2020 година“ – Е. Атанасова; „Промени в Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност“ – М. Касърова;
„Указание № 20-0-113 от 20.07.2020 г. на НАП. Относно промени
в Договора между Република България и Руската федерация за
социална сигурност, в сила от 20.06.2020 г.“.
– бр. 10/2020 г.: „Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение“ – М. Първанов; „Изчисляване на обезщетенията, свързани с прекратяването на трудовия
договор, след период на въведено от работодателя непълно работно време при обявено извънредно положение или извънредна
епидемична обстановка“ – А. Александров; „Погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск. Забрана за парично
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компенсиране“ – Т. Дичева; „Каква е максималната продължителност на времето на задължението за дежурство или за разположение на работодателя“ – Т. Капитанов; „Въпроси и отговори
от практиката на МТСП“; „Увеличение на заплатите на служителите в някои административни структури“ – И. Борисова; „Права
на работника или служителя при неизплащане на трудовото възнаграждение“ – Н. Салчев; „Агенцията по заетостта отговаря“;
„Преглед на последните промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване“ –
М. Тодорова; „Осигуряване при трудов договор за краткотрайна
сезонна селскостопанска работа през 2020 година“ – В. Заркова;
„Приложимо осигурително законодателство по Споразумението
в сферата на социалната сигурност между Република България и
Квебек, в сила от 1.09.2020 г.“ – Д. Бойчев; „Дължимост на здравноосигурителни вноски за периода на отпуск за отглеждане на
дете до 2-годишна възраст за лице, което работи при различни работодатели“.
– бр. 11/2020 г.: „Какво се променя с измененията и допълненията на Кодекса на труда през втората половина на 2020 година“ – М. Василева; „Нови опити за „дигитализиране“ на трудовата книжка“ – А. Александров; „Какви документи има право да
съхранява работодателят в трудовите досиета“ – Т. Капитанов;
„В предприятието, в което работя, сключих втори трудов договор
за извършване на дейност, различна от основния ми трудов договор при същия работодател. По втория трудов договор ми се полагат 20 дни платен годишен отпуск“; „Относно изпълнението на
изискването за професионален опит при назначаване на държавни служители“ – И. Борисова; „Определяне на правното качество,
в което се обработват личните данни“ – Д. Тошкова-Николова;
„Средства за социално-битово и културно обслужване“ – М. Цветанова; „Инспекцията по труда планира кампания за превенция
на мускулно-скелетните увреждания – едни от най-честите заболявания в резултат на работата“; „Удължаване на субсидиите за
заплати по мярката 60/40 до края на 2020 година“ – Е. Димитрова;
„Важно за работодателите, които желаят да получат средства за
периода преди 1.10.2020 г. по продължението на мярката 60/40“;
„Преглед на последните промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. във връзка с паричните
обезщетения за безработица“ – К. Атанасова; „Относно изчисляването на индивидуалния коефициент при отпускане на пенсии“.
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– Сп. „Счетоводство, данъци и право“ – месечен дайджест – бр. 8/2020 г.: „Счетоводно отчитане на междуфирмените
заеми“ – Х. Досев; „Какви са санкциите по Закона за данъците
върху доходите на физическите лица, действащи през 2020 година“ – Л. Цветкова; „Как следва да се прилагат новите текстове на
чл. 66, ал. 2, т. 2–5 ЗДДС според указанието на НАП относно занижената ставка от 9 на сто на данъка“ – И. Кондарев;
„Особености на облагането с патентен данък“ – Г. Минкова; „За
някои въпроси на правото на застрахования срещу застрахователя при застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ – П. Голева; „Българският лев вече е част от Механизма на
обменните курсове II (Exchange Rate Mechanism II)“ – В. Джилизов; „Инвестиционни дружества, договорни фондове, национални инвестиционни фондове и алтернативни инвестиционни
фондове“ – Р. Балтов.
– бр. 9/2020 г.: „Обезценка на търговски вземания и активи
по договор“ – Б. Брезоева; „Деклариране на доходи на починали
лица от техните наследници с подаване на годишна данъчна
декларация по чл. 50 ЗДДФЛ“ – Е. Попова; „Преглед на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от
1.08.2020 г.“ – И. Кондарев; „Какво предвиждат последните промени в Наредба № Н-18 от 31 юли 2020 г.“ – Б. Петрова;
„Измамата в застрахователното право“ – П. Голева; „Борсови
посредници и дилъри на държавни ценни книжа“ – Р. Балтов.
– бр. 10/2020 г.: „Особености на счетоводното отчитане в
хотелиерската и ресторантьорската дейност“ – Х. Досев; „Усъвършенстване на режима на слаба капитализация в случаите, когато
финансов лизинг/банков кредит са гарантирани или обезпечени
едновременно от лизингополучател/кредитополучател и от свързано лице“ – В. Филипов; „Въпроси и отговори по прилагането на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица, свързани с попълването на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ“ –
Л. Цветкова; „Правото на данъчен кредит и неговите корекции
при отписване на невъведен в експлоатация дълготраен актив, за
който правото е упражнено“ – И. Кондарев; „Преглед на последните промени в Закона за местните данъци и такси“ – Г. Минкова;
„Застрахователната защита през новата учебна година“ – Н. Радлова; „Нова правна уредба на бюрата за обмяна на виртуални валути и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги“ – В. Джилизов.
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– бр. 11/2020 г.: „Ваучерите за конкретна цел – счетоводно
отчитане и данъчно третиране по реда на ЗДДС“ – Е. Рангелов;
„Как би следвало да се отчете и документира следната ситуация:
управителите – собствениците на капитала, с дебитна карта на
името на фирмата, т.е. от картовата сметка на дружеството, регулярно заплащат покупки от всякакво естество (като например
хранителни стоки, такси за обучения на децата си, играчки и забавления за същите и т.н.), като много често тези покупки не са
придружени с фактури, а са само записи в изходящия паричен поток на дружеството с основание: „Плащане при БГ търговец“ – Х.
Досев; „При покупка на стоки от страни от Европейския съюз
(ЕС), доставени чрез куриер, никога не ни се предоставя документ, доказващ, че точно тази стока с „изпращач Х е получена от
нас на тази дата“, а това поставя под съмнение осъществяването
на ВОП и се следи строго от страна на контролните органи на
НАП“ – Х. Досев; „Чуждестранни физически лица от трета страна, собственици на българско дружество, получават доходи от
лихви (предоставен заем на собствено дружество, като същият е
върнат заедно с лихвите) и дивиденти. Данъкът е удържан, внесен и деклариран при източника, но как следва да се отчете този
доход от тези чуждестранни физически лица и къде? Лицата не са
местни за данъчни цели в България, доходите са изплащани изцяло в брой поради неголемия си размер и са документирани с протоколи, ордери и квитанции“ – Х. Досев; „Как следва да се третират данъчно разходите за закупуване на кафе-машина и кафе за
нуждите на всички служители в дружеството, включително управители и гости? Трябва ли към фактурите да се прилага и някакъв
документ за потребление (например: 5 човека персонал х 2 кафета = 10 х 20 работни дни = 200 кафета за месец) и да се следи наличност и пределност?“ – Х. Досев; „Особености във връзка с получаване на доходи по застраховки „Живот“, ползване на данъчни облекчения и облагане с окончателен данък“ – Е. Попова;
„Какво предвижда указанието на НАП за прилагане на намалената ставка от 9 на сто ДДС конкретно за доставките на книги“ – И.
Кондарев; „Актуални промени в Правилника за прилагане на
Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020
година“ – И. Ставрева; „Колективни инвестиционни схеми“ –
Р. Балтов.
– Сп. „Правна мисъл“ – бр. 3/2020 г.: „Оттегляне на административен акт“ – Н. Христова; „Информационният модел в
управлението на капиталовите дружества – третият етап в
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corporate governance“ – П. Голева; „Цитирането в авторското право“ – В. Манева; „Наказателнопроцесуална форма, процесуален
формализъм и нарушения на наказателнопроцесуалната форма“ –
М. Баев; „COVID-19 и някои предизвикателства пред Международното публично право“ – А. Анастасов; „Придобивният способ
по чл. 24, ал. 4 от семейния кодекс“ – Д. Хаджиев.
– Сп. „Съвременно право“ – бр. 4/2019 г.: „Езикова (не)
определеност на правните предписания“ – Я. Стоилов, Дилян
Начев; „Съдебна спогодба в производството по допускане на съдебна делба“ – С. Жеков; „Относно законопроекта за изменение и
допълнение на чл. 63 от Наказателния кодекс“ – Ю. Матеева;
„Нормативна власт на работодателите в Република Сърбия – съдържание и ограничения“ – Л. Ковачевич; „Някои въпроси на
предварителното изслушване при съкратеното съдебно следствие“ – В. Бозова; „По някои въпроси относно съдържанието на
евентуалния умисъл“ – А. Велева; „Съдържание на списание
„Съвременно право“ за 2019 година“.
– бр. 1/2020 г.: „Наказателната отговорност на изкуствения
интелект – от научна фантастика към правно-социален контрол“ –
Г. Халеви; „Киберсуверенитетът като нова форма на присъствие
на държавата в интернет“ – И. Цеков; „Обработка на личните
данни на работниците и служителите – обработващ ли е службата
по трудова медицина?“ – М. Хубенова; „Извънредното положение не може да е оправдание за извънредно некачественото трудово законодателство“ – А. Александров; „Проект за нова конституция – забравеното старо или...?“ – М. Матеев; „Независим
начин на живот на хората с увреждания в закона и практиката“ –
Р. Петракиева.
– Сп. „Търговско право“ – бр. 3/2020 г.: „Процесуална легитимация на трето лице за отмяна на влязло в сила решение“ –
Т. Градинарова; „За основанието на отрицателния установителен
иск за собственост“ – К. Цолова; „Привременни мерки в делбеното производство“ – С. Жеков; „Относно възможностите за промяна на условията, при които е издадена емисия облигации“ – В.
Токушев; „Историческо развитие на залога на дружествен дял в
България“ – М. Илиева.
– Сп. „Административно правосъдие“ – бр. 1/2020 г.:
„Доклад за дейността на Върховния административен съд през
2019 година“; „Решения и определения на Върховния административен съд“; „Указател на съдебните актове“; „Акценти в
правната литература“.
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– бр. 2/2020 г.: „Препредаване на телевизионни програми и
пряко въвеждане на телевизионния сигнал в България – практически аспекти и правна регулация“ – Р. Карадимов; „Решения и
определения на ВАС“; „Нови издания в областта на административното право и административния процес“.
– Сп. „Юридически свят“ – бр. 2/2020 г.: „Самостоятелният
характер на институтите по чл. 12а и 12б от Наказателния кодекс – обстоятелства, изключващи обществената опасност“ –
М. Овчаров; „Обратният изпълнителен лист“ – С. Пандилов; „Сто
години от създаването на Съюза на българските адвокати“ –
Е. Йочев; „Местни избори в Германия и предизборната кампания
за президентските избори в САЩ през 2020 г. по време на
COVID-19“ – С. Игнатова; „Практиката на ВКС по определяне на
размера на обезщетението на неимуществени вреди по Закона за
отговорността на държавата и общините за вреди през 2020 г.“ –
П. Голева; „Преглед на практиката на Върховния касационен съд
по трудови спорове през 2019 г.“ – В. Мръчков.

