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ÏÐÀÂÍÀ ÊÍÈÆÍÈÍÀ
Â ÏÐÀÂÍÈÒÅ ÑÏÈÑÀÍÈß
Представляват интерес следните статии от последните
книжки на юридическите списания:
– Сп. „Собственост и право“ – месечен дайджест –
бр. 12/2021 г.: „Давностно владение между приобретатели от
един и същ собственик“ – С. Ставру; „Темпорални измерения на
правото на строеж“ – Т. Ибрямова; „Съдебна практика на ВКС по
чл. 67 и чл. 66 от Закона за собствеността“ – К. Тодоров; „Режим
на ползване на общото дворно място в етажната собственост“ –
А. Георгиев; „Производството по чл. 51 от Закона за наследството – необходимост и предизвикателство“ – С. Калинова; „Незаконно строителство и удостоверение за търпимост в контекста на
задълженията на нотариуса“ – М. Павлова; „Данъчно облагане на
авторските и изпълнителските възнаграждения“ – К. ПашоваМиразчийска.
– Сп. „Търговско и облигационно право“ – месечен
дайджест – бр. 12/2021 г.: „Някои особености на управлението
на публични предприятия – акционерни дружества“ – Д. Паликаров; „По някои въпроси, свързани със съдържанието и съотношението на правата на купувача срещу недостатъци на вещта при
търговска продажба“ – Д. Стефанов; „Отменими правни действия
и сделки по Павловия иск“ – М. Лекова; „Практика на ВКС по
чл. 45 от Закона за задълженията и договорите“ – К. Тодоров;
„Недопускане на свидетелски показания за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв.“ – А. Пунев; „Ипотеката
и правото на собственост в хипотези на прекратяване на производството по несъстоятелност“ – М. Терзиева; „Ползване на капацитет на трето лице в процедурите по възлагане на обществени
поръчки“ – Ц. Василева.
– Сп. „Труд и право“ – месечен дайджест – бр. 12/2021 г.:
„За някои правни проблеми, свързани с полагането на извънреден
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труд“ – А. Александров; „Какво представлява „прикрит“ трудов
договор“ – М. Василева; „Трудово възнаграждение при работа на
официални празници“ – Т. Капитанов; „Какъв е срокът за уведомяване на работниците за размера на полагаемите им се отпуски?
Има ли изисквания към съдържанието на уведомлението? Какъв е
редът за уведомяване?“; „Кога се погасява правото на ползване на
платен годишен отпуск? В кои случаи се дължи обезщетение за
неползван отпуск?“; „Имат ли право работещите по допълнителен трудов договор на обезщетение за неползван платен годишен
отпуск?“; „Изпълнителите по договори за управление и контрол
имат ли право на платен годишен отпуск и на обезщетение при
прекратяване на договорите, ако не са ползвали отпуска?“; „При
прекратяване на трудовия договор на основание чл. 331 КТ прилага ли се закрилата при уволнение?“; „Влиза ли в хипотезите на
масово уволнение прекратяването на трудовия договор на основание чл. 331 КТ?“; „Има ли право работодателят да прави удръжки от обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ при причинена от
работника вреда?“; „Платените отпуски за обучение, ако не бъдат
ползвани, следва ли да бъдат обезщетени от работодателя при
прекратяване на трудовото правоотношение?“; „Нов начин при
подбора на държавни служители, в сила от 1 януари 2022 година“ – И. Борисова; „Новите възможности за сключване на споразумение в административнонаказателното производство“ – Т. Дичева; „Разлика между предприятие, което осигурява временна работа, и лице, предоставящо посреднически услуги по заетостта“ –
Н. Салчев; „Изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване“ – В. Заркова;
„Представяне на документи и данни за изплащане на парични
обезщетения при временна неработоспособност“.
– Сп. „Счетоводство, данъци и право“ – месечен дайджест – бр. 12/2021 г.: „Счетоводно отчитане на отстъпки по
наем в условията на пандемия“ – Б. Брезоева; „Особености на
счетоводното отчитане при придобиване, ремонт и поддръжка на
транспортни средства в контекста на годишното счетоводно
приключване“ – Х. Досев; „Ползване на данъчните облекчения за
деца и за деца с увреждания за 2021 г.“ – Е. Попова; „Какво ще се
случи, ако повече служители ползват данъчни облекчения за повече от едно дете? Сумата може да надвиши размера на данъка за
внасяне и той да не е достатъчен за покриване на облекченията“;
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„Какво можем да направим в случаите, когато, дори и да нямаме
данък за внасяне, нямаме достатъчно налични средства, за да платим облекченията?“; „Как се решава въпросът при бюджетните
организации, които имат бюджетни ограничения и изплащат надвнесената сума на лицата до 31 декември?“; „Ако служителите са
с минималния за страната доход, ползват ли данъчни облекчения
и в какъв размер?“; „Нужно ли е да издаваме служебни бележки?“; „Имаме служители – чуждестранни лица. Те могат ли да
ползват данъчни облекчения за деца и как?“; „Наши служители
работят в чужбина. Те ползват ли данъчни облекчения за деца?“;
„До края на декември може да се ползват данъчните облекчения
за деца и за деца с увреждания чрез работодателя“; „За намаляването на данъчната основа по ДДС при несъбрани вземания по
сделка“ – И. Кондарев; „Предстоящи промени в правната уредба
на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на
собствениците и водачите на моторни превозни средства“ –
П. Голева; „Правителството одобри промени в Закона за пазарите
на финансови инструменти“.
– Сп. „Съвременно право“ – бр. 2/2021 г.: „За различното
съдържание на понятието „международен елемент“ в източниците на международното частно право“ – В. Пандов; „Историческото
развитие на концепцията за стандарт на доказване в гражданския
процес“ – А. Пунев; „Дистанционната работа в периода на
разпространение на коронавирусната инфекция в Руската федерация“ – Е. Бородина; „COVID-19 и проблемите по прилагането на
Регламент (ЕО) № 883/2004 при отпускане на обезщетение за безработица“ – Г. Гочев; „Правна специфика на гражданскоправното
задължение“ – В. Дацов; „Европейската авторскоправна реформа
и правото на образование“ – А. Лазарова; „Опит за портрет на
проф. д-р Нисим Меворах“ – В. Таджер, А. Станева.
– Сп. „Търговско право“ – бр. 3/2021 г.: „За облигационното право и правото“ – Т. Конов; „Съставянето на Закона за задълженията и договорите от 1951 г.“ – С. Иванов; „Разпростиране на
ипотеката, учредена върху поземлен имот, върху изградените покъсно в имота постройки, по френското и българското право“ –
А. Додов; „Размисли относно процесуалната добросъвестност и
отношението ѝ към ефективността на гражданското правосъдие в
СРС“ – С. Шекерджийски; „Авторова грешка“ – Т. Конов.

