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Â ÏÐÀÂ ÍÈ ÒÅ ÑÏÈ ÑÀ ÍÈß

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. 12/2021 г.: „Давностно вла де ние меж ду приобре та те ли от 
един и същ соб ст ве ник“ – С. Ставру; „Темпорални из ме ре ния на 
пра во то на строеж“ – Т. Ибрямова; „Съдебна прак ти ка на ВКС по 
чл. 67 и чл. 66 от Закона за соб ст ве ност та“ – К. Тодоров; „Режим 
на пол з ва не на об що то двор но място в етаж на та соб ст ве ност“ – 
А. Георгиев; „Производството по чл. 51 от Закона за наслед ст во-
то – не об хо ди мост и пре диз ви ка тел ст во“ – С. Калинова; „Неза-
конно строител ст во и удосто ве ре ние за тър пи мост в кон тек ста на 
за дъл же нията на но та ри уса“ – М. Павлова; „Данъчно обла га не на 
ав тор ски те и изпъл ни тел ски те въз награж де ния“ – К. Пашова-
Миразчийска.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 12/2021 г.: „Някои осо бе ности на управле нието 
на публич ни пред приятия – ак ционер ни дру жест ва“ – Д. Пали-
каров; „По ня кои въпро си, свър за ни със съ дър жа нието и съ от но-
ше нието на пра ва та на ку пу ва ча сре щу не доста тъ ци на вещ та при 
тър гов ска про даж ба“ – Д. Стефанов; „Отменими прав ни дейст вия 
и сдел ки по Павловия иск“ – М. Лекова; „Практика на ВКС по 
чл. 45 от Закона за за дъл же нията и до го во ри те“ – К. Тодоров; 
„Недопускане на сви де тел ски по ка за ния за уста но вя ва не на до го-
во ри на стойност, по-го ля ма от 5000 лв.“ – А. Пунев; „Ипотеката 
и пра во то на соб ст ве ност в хи по те зи на прекра тя ва не на произ-
вод ст во то по не състоятел ност“ – М. Терзиева; „Ползване на ка па-
ци тет на тре то ли це в про це ду ри те по въз ла га не на об щест ве ни 
по ръч ки“ – Ц. Василева.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 12/2021 г.: 
„За ня кои прав ни пробле ми, свър за ни с по ла га не то на из вън ре ден 
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труд“ – А. Александров; „Какво пред ставля ва „прикрит“ тру дов 
до го вор“ – М. Василева; „Трудово въз награж де ние при ра бо та на 
офи циал ни праз ни ци“ – Т. Капитанов; „Какъв е сро кът за уве до-
мя ва не на ра бот ни ци те за раз ме ра на по ла гаеми те им се от пуски? 
Има ли изиск ва ния към съ дър жа нието на уве дом ле нието? Какъв е 
ре дът за уве до мя ва не?“; „Кога се по га ся ва пра во то на пол з ва не на 
пла тен го ди шен от пуск? В кои слу чаи се дъл жи обез ще те ние за 
не пол з ван от пуск?“; „Имат ли пра во ра бо те щи те по до пъл ни те-
лен тру дов до го вор на обез ще те ние за не пол з ван пла тен го ди шен 
от пуск?“; „Изпълнителите по до го во ри за управле ние и кон трол 
имат ли пра во на пла тен го ди шен от пуск и на обез ще те ние при 
прекра тя ва не на до го во ри те, ако не са пол з ва ли от пуска?“; „При 
прекра тя ва не на тру до вия до го вор на ос но ва ние чл. 331 КТ при-
ла га ли се закри ла та при увол не ние?“; „Влиза ли в хи по те зи те на 
ма со во увол не ние прекра тя ва не то на тру до вия до го вор на ос но-
ва ние чл. 331 КТ?“; „Има ли пра во ра бо то да те лят да пра ви уд-
ръж ки от обез ще те нието по чл. 331, ал. 2 КТ при при чи не на от 
ра бот ни ка вре да?“; „Платените от пуски за обу че ние, ако не бъ дат 
пол з ва ни, след ва ли да бъ дат обез ще те ни от ра бо то да те ля при 
прекра тя ва не на тру до во то пра во от но ше ние?“; „Нов на чин при 
под бо ра на дър жав ни слу жи те ли, в си ла от 1 яну ари 2022 го ди-
на“ – И. Борисова; „Новите въз мож ности за сключ ва не на спо ра-
зу ме ние в ад ми нистра тив но на ка за тел но то произ вод ст во“ – Т. Ди-
чева; „Разлика меж ду пред приятие, което оси гу ря ва вре мен на ра-
бо та, и ли це, пре доста вя що посред ни чески услу ги по заетост та“ – 
Н. Салчев; „Изплащане на па рич но обез ще те ние за вре мен на не-
ра бо тоспо соб ност по ра ди об що за бо ля ва не“ – В. Заркова; 
„Предста вяне на до ку мен ти и дан ни за изпла ща не на па рич ни 
обез ще те ния при вре мен на не ра бо тоспо соб ност“.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен дай-
джест – бр. 12/2021 г.: „Счетоводно от чи та не на отстъп ки по 
наем в усло вията на пан де мия“ – Б. Брезоева; „Особености на 
сче то вод но то от чи та не при при до би ва не, ре монт и под дръж ка на 
тран спор т ни сред ст ва в кон тек ста на го диш но то сче то вод но 
приключ ва не“ – Х. Досев; „Ползване на да нъч ни те облек че ния за 
де ца и за де ца с увреж да ния за 2021 г.“ – Е. Попова; „Какво ще се 
слу чи, ако по ве че слу жи те ли пол з ват да нъч ни облек че ния за по-
ве че от ед но де те? Сумата мо же да над ви ши раз ме ра на да нъ ка за 
вна ся не и той да не е доста тъ чен за покри ва не на облек че нията“; 
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„Какво мо жем да напра вим в слу чаите, ко га то, до ри и да ня ма ме 
да нък за вна ся не, ня ма ме доста тъч но на лич ни сред ст ва, за да пла-
тим облек че нията?“; „Как се ре ша ва въпро сът при бю джет ни те 
ор га ни за ции, които имат бю джет ни огра ни че ния и изпла щат над-
в не се на та су ма на ли ца та до 31 де кем ври?“; „Ако слу жи те ли те са 
с ми ни мал ния за стра на та до ход, пол з ват ли да нъч ни облек че ния 
и в ка къв раз мер?“; „Нужно ли е да из да ва ме слу жеб ни бе леж-
ки?“; „Имаме слу жи те ли – чуж дестран ни ли ца. Те мо гат ли да 
пол з ват да нъч ни облек че ния за де ца и как?“; „Наши слу жи те ли 
ра бо тят в чуж би на. Те пол з ват ли да нъч ни облек че ния за деца?“; 
„До края на де кем ври мо же да се пол з ват да нъч ни те облек че ния 
за де ца и за де ца с увреж да ния чрез ра бо то да те ля“; „За на ма ля ва-
не то на да нъч на та ос но ва по ДДС при не събра ни взе ма ния по 
сдел ка“ – И. Кондарев; „Предстоящи про ме ни в прав на та уред ба 
на за дъл жи тел на та застра хов ка „Гражданска от го вор ност“ на 
соб ст ве ни ци те и во да чи те на мо тор ни пре воз ни сред ст ва“ – 
П. Голева; „Правителството одобри про ме ни в Закона за па за ри те 
на фи нан со ви ин стру мен ти“.

– Сп. „Съвременно пра во“ – бр. 2/2021 г.: „За раз лич но то 
съ дър жа ние на по ня тието „меж ду на ро ден еле мент“ в из точ ни ци-
те на меж ду на род но то част но пра во“ – В. Пандов; „Историческото 
раз ви тие на кон цеп цията за стан дарт на до каз ва не в граж дан ския 
про цес“ – А. Пунев; „Дистанционната ра бо та в пе риода на 
разпростра не ние на ко ро на ви рус на та ин фек ция в Руската фе де ра-
ция“ – Е. Бородина; „COVID-19 и пробле ми те по при ла га не то на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 при от пуска не на обез ще те ние за без-
ра бо ти ца“ – Г. Гочев; „Правна спе ци фи ка на граж дан скоправ но то 
за дъл же ние“ – В. Дацов; „Европейската ав тор скоправ на ре фор ма 
и пра во то на обра зо ва ние“ – А. Лазарова; „Опит за портрет на 
проф. д-р Нисим Меворах“ – В. Таджер, А. Станева.

– Сп. „Търговско пра во“ – бр. 3/2021 г.: „За обли га цион но-
то пра во и пра во то“ – Т. Конов; „Съставянето на Закона за за дъл-
же нията и до го во ри те от 1951 г.“ – С. Иванов; „Разпростиране на 
ипо те ка та, уч ре де на вър ху по зем лен имот, вър ху из гра де ни те по-
къс но в имо та построй ки, по френ ско то и бъл гар ско то пра во“ – 
А. Додов; „Размисли от нос но про це су ал на та добро съ вест ност и 
от но ше нието ѝ към ефек тив ност та на граж дан ско то пра во съ дие в 
СРС“ – С. Шекерджийски; „Авторова греш ка“ – Т. Конов.


