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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. 8/2022 г.: „Отказ от из текла при до бив на дав ност“ – С. Ставру; 
„Придобиване на нед ви жим имот с крип то ва лу та“ – И. Николаев; 
„Заявк а за приключ ва не на по зем ле на та рести ту ция“ – С. Куртева; 
„Строителство без уч ре де но пра во на строеж в съ соб ствен нед ви-
жим имот“ – А. Георгиев; „Отговорност на съ соб стве ни ци те по 
чл. 49 и 50 ЗЗД при на ли чие на до го вор за раз пре де ле ние на пол з-
ва не то на об ща та вещ“ – К. Тодоров; „Съдебно раз ре ше ние за 
сключ ва не на до го вор за добро вол на дел ба с участието на не-
дееспо со бен или от състващ“ – В. Петров; „Нов ред за пре махва не 
на не за кон ни те пре местваеми обек ти, поста ве ни на те ри то рията 
на на ционал ни ку рор ти и мор ски пла жо ве“ – М. Гечева; 
„Наследяване на ав тор ски пра ва“ – К. Пашова-Миразчийска.

– бр. 9/2022 г.: „Построяване на сгра да вър ху ня кол ко съ сед-
ни имо та“ – С. Ставру; „Придобиване на имот от тър го вец“ – 
Б. Маринова; „Съдебна прак ти ка на ВКС по вещ но то пра во на 
пол з ва не“ – К. Тодоров; „Защита на ма жо ри тар ни те съ соб стве ни-
ци сре щу до го вор за арен да в зе ме де лието, склю чен от ми но ри-
тар ния съ соб стве ник“ – В. Дацов; „Делба на раз но род ни имо ти с 
участието на тре то ли це“ – С. Димитрова; „ Предоставяне на се-
мейно то жи ли ще за пол з ва не на еди ния от съпру зи те след прекра-
тя ва не на бра ка“ – И. Богданова; „Оспорване на произ хо да на де-
те то от ба ща та от тре ти ли ца“ – А. Георгиев; „За фак ти ческия 
състав на при поз на ва не то“ – А. Станева; „Някои въпро си във 
връз ка с га ран цион на та от го вор ност на строите ля по чл. 160 от 
Закона за устройство на те ри то рията“ – Т. Ибрямова.
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– бр. 10/2022 г.: „Възвръщане по съ де бен ред на вла де ние 
вър ху иде ал на част от съ соб ствен нед ви жим имот“ – А. Георгиев; 
„Разпореждане и управле ние на дър жав на и об щин ска соб стве-
ност“ – Л. Панайотова-Чалъкова; „За дел ба та на от да ден под 
арен да зе ме дел ски имот“ – С. Куртева; „Предоставяне на справ ки 
с от да ле чен достъп от Единния пор тал за за явя ва не на елек трон-
ни ад ми нистра тив ни услу ги и ста бил ността на пра во то на соб-
стве ност“ – М. Терзийска; „Вписване на во ле изявле ние на по чи-
на ло ли це – два ка зу са от съ деб на та прак ти ка“ – В. Петров; 
„Делба на да ре ние“ – К. Владимирова; „Процесуален ред за раз-
глеж да не на иско ве те за из д ръж ка“ – Г. Мулешков; „Отговорност 
на об щи на та при пред ва ри тел но из пъл не ние на от ме не на впослед-
ствие от съ да не за ко но съ образ на за по вед за пре махва не на пре-
местваем обект“ – Н. Гаджанова; „Патентоспособност на соф ту-
ер ни те изобре те ния“ – А. Костов.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 8/2022 г.: 
„Преглед на про ме ни те в Кодекса на тру да, в си ла от 1 ав густ 
2022 го ди на“ – А. Александров; „Всичко за обез ще те нието при 
пен сиони ра не на слу жи  тел  по чл. 222, ал. 3 КТ“ – Л. Тодорова; 
„Прекратяване на тру до вия до го вор при непла ща не на запла та-
та“ – М. Василева; „Обезщетение за не из пол з ван пла тен го ди шен 
от пуск при прекра тя ва не на тру до во то пра во от но ше ние“ – 
Т. Капи танов; „Как се из числя ват по ла гаеми те се дни пла тен го-
ди шен от пуск при за поч ва не на но ва ра бо та и на как ва ба за – 
отра бо те ни ка лен дар ни дни или отра бо те ни ра бот ни дни?“ – 
Л. Тодорова; „Работодател е об жал вал из да де ни на не гов слу жи-
тел бол нич ни листо ве. С ре ше ния на ТЕЛК съ щи те са от ме не ни 
ка то непра во мер ни из да де ни. Междувременно тру до во то пра во-
от но ше ние на слу жи те ля е прекра те но. Как след ва да се офор ми 
от съствието на слу жи те ля за пе риода на от ме не ни те бол нич ни 
листо ве? Дължат ли се со циал нооси гу ри тел ни вноски за то зи пе-
риод?“ – Л. Тодорова; „Има ли пра во ра бо то да те лят да из да де за-
по вед, с която за дъл жа ва свой слу жи тел, без не го во съгла сие, да 
за мества ко ле га та си в от пуск или бол ни чен? По вре ме на за-
мества не то слу жи те лят тряб ва да из пъл ня ва и своите за дъл же-
ния“ – Л. Тодорова; „Желая да се въз пол з вам от пра во то си на 
ран но пен сиони ра не за учи те ли. Директорът на учи ли ще то 
настоява да по дам пре диз вестие за на пуска не. Ако го напра вя, ще 
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имам ли пра во на обез ще те нието при пен сиони ра не, ко га то из ле-
зе пен сион но то ре ше ние? Имам ли пра во да пол з вам непла тен от-
пуск, до ка то из ле зе пен сион но то ре ше ние?“ – Л. Тодорова; „Как 
мо же да се пол з ва пла те ният го ди шен от пуск – на вед нъж или на 
части? Може ли от пускът да се пол з ва на вед нъж в на ча ло то на 
ка лен дар на та го ди на? Ако ра бо то да те лят от ка же да раз ре ши пол-
з ва не то, длъ жен ли е да из да де пис ме на за по вед?“ – Л. Тодорова; 
„Когато слу жи тел е в пла тен го ди шен от пуск, по кой член от 
Кодекса на тру да тряб ва да го за мества друг слу жи тел от съ що то 
пред приятие?“ – Л. Тодорова; „Необходимо ли е да има сход ство 
в длъж ността или про фе сията по чл. 12, ал. 2 НОСРЗ? Ако по ви-
на на сче то во ди тел до пъл ни тел но то тру до во въз награж де ние за 
при до бит тру дов стаж и про фе сиона лен опит не е из пла ща но, ра-
бот ни кът или слу жи те лят мо же ли да го тър си за ми на ло вре-
ме?“ – Л. Тодорова; „Зачита ли се за тру дов стаж вре ме то на под-
гот ви те лен курс за кан ди дат-сту ден ти – РАБФАК? Работодателят 
от каз ва да приз нае то зи стаж. Правилно ли е?“ – Л. Тодорова; 
„Какво пред виж дат послед ни те про ме ни в Закона за на сър ча ва не 
на заетостта“ – Е. Димитрова; „Условия и ред за пол з ва не на но-
во то обез ще те ние от ба щи те / оси но ви те ли те на де ца до 8-го диш на 
въз раст, в си ла от 1 ав густ 2022 го ди на“; „Как ще се пре из числят 
пен сиите, свър за ни с тру до ва дейност, от 1 ок том ври 2022 го ди-
на“ – М. Тодорова; „Здравно оси гу ря ва не на ра бот ни ци те и слу-
жи те ли те“ – В. Заркова.

– бр. 9/2022 г.: „Новият от пуск за от глеж да не на де те до 
8-го диш на въз раст от ба ща та / оси но ви те ля на де те то“ – М. Васи-
лева; „Срокове за из пла ща не на обез ще те нията при пре кра тя ва не 
на тру до во то пра во от но ше ние“ – Л. Тодорова; „Новите пра ва на 
ра бот ни ка и слу жи те ля, пре доста ве ни с цел съв местя ва не на тру-
до ви те и се мейни те за дъл же ния“ – М. Богданова-Мишева; 
„Условия за сключ ва не на до пъл ни те лен тру дов до го вор с друг 
ра бо то да тел“ – Т. Капитанов; „Основания за ед но стран но прекра-
тя ва не на тру до вия до го вор от ра бо то да те ля по чл. 328 КТ и под-
бор по чл. 329 КТ“ – М. Първанов; „Бях ос во бо де на от ра бо та по-
ра ди съкра ща ва не на ща та и об жал вам за по вед та за прекра тя ва не 
на тру до вия до го вор. Получих пис мо от ра бо то да те ля, в което ми 
да ват срок за въз ста но вя ва не на из пла те на су ма за ра бот но 
облекло за пе риода на доиз нос ва не то му. Трябва ли да вър на су-
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ма та, пре ди съ дът да се произ не се да ли за по вед та за увол не нието 
ми е за ко но съ образ на?“ – Л. Тодорова; „Работя на без сро чен тру-
дов до го вор на пет д нев на ра бот на сед ми ца, на 8-ча сов ра бо тен 
ден. Реално из пъл ня вам тру до ви те си за дъл же ния по гра фик – 2 
ра бот ни дни по 12 ча са и два по чив ни дни. Искам да пол з вам пла-
тен го ди шен от пуск. Има ли пра во ра бо то да те лят да изиск ва в 
дни те на от пуск да се вклю чат и по чив ни те дни?“ – Л. Тодорова; 
„Зачита ли се за про фе сиона лен стаж и опит вре ме то, през което 
се пол з ва от пуск по майчин ство?“ – Л. Тодорова; „Съгласно 
вътреш ни те пра ви ла за ра бот на та запла та при до би тият тру дов 
стаж и про фе сиона лен опит се за чи та съглас но НСОРЗ. Лицето 
има стаж ка то учи тел и е наз на че но на длъж ност „пси хо лог“. 
Смятат ли се по со че ни те длъж ности за сход ни и дъл жи ли се въз-
награж де ние за при до бит тру дов стаж и про фе сиона лен опит?“ – 
Л. Тодорова; „През 2015 г. се пен сиони рах по ре да на § 4 ПЗР 
КСО без прекра тя ва не на тру до вия до го вор. Мога ли се га да 
прекра тя тру до вия си до го вор на ос но ва ние чл. 327, ал. 1, т. 12 
КТ?“ – Л. Тодорова; „При ра бо то да тел има наз на че ни над 2000 
слу жи те ли, които ра бо тят дистан цион но от до ма, в раз лич ни на-
се ле ни места в България. Как ра бо то да те лят тряб ва да из пъл ни 
за ко но во то изиск ва не за връ ща не на тру до ва та книж ка сре щу 
под пис в днев ни ка за из да ва не на тру до ви те книж ки?“ – 
Л. Тодорова; „В Правилника на вътреш ния тру дов ред е пред ви-
де но ед новре мен но то пол з ва не на пла тен го ди шен от пуск от 
всич ки слу жи те ли във фир ма та. Допустимо и за ко но съ образ но ли 
е ра бо то да те лят да пре доста ви ед ностран но и без съгла сието на 
слу жи те ли те пол з ва не то на пла тен го ди шен от пуск, натру пан до 
31.12.2009 г., при усло вие че те имат и от пуск за те ку ща та го ди-
на?“ – Л. Тодорова; „Полагат ли се вауче ри за хра на на слу жи те-
ли, ра бо те щи в дър жав на та ад ми нистра ция по тру до во или слу-
жеб но пра во от но ше ние?“ – Л. Тодорова; „В ле чеб но за ве де ние 
има из да де на за по вед на упра ви те ля за за мества не на ръ ко вод ни-
те длъж ности по вре ме на тех ния от пуск или бол нич ни. В нея 
поимен но са упо ме на ти име на та на за мества щи те слу жи те ли. 
При вся ко конкрет но от съствие се из да ва от дел на, пер со нал на за-
по вед за за мества не. Обичайно пе риодът на за мества не е кра тък 
(меж ду пет и пет на де сет дни). Необходимо ли е да се из гот вя до-
пъл ни тел но спо ра зу ме ние и да се по да ва уве дом ле ние до НАП?“ – 
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Л. Тодорова; „Работя в дет ска гра ди на на два тру до ви до го во ра 
на раз лич ни длъж ности за по 4 ча са. Как да се из числи кол ко дни 
от пуск имам пра во да пол з вам, при по ло же ние че за ед на та длъж-
ност от пускът е в раз мер на 20 ра бот ни дни, а за дру га та – 48 ра-
бот ни дни?“ – Л. Тодорова; „За до пъл ни тел ни те усло вия за ра бо-
те щи те по тру до во пра во от но ше ние в дър жав на та ад ми нистра-
ция“ – А. Александров; „Изплащане на обез ще те ние при вре мен-
но отстра ня ва не от ра бо та“ – Т. Дичева; „Нови мо мен ти във връз-
ка с из пла ща не то на обез ще те ния на оси гу ре ни те ба щи и оси но-
ви те ли при от глеж да не на де те до 8-го диш на въз раст“ – 
В. Заркова.

– бр. 10/2022 г.: „Дежурство и вре ме на раз по ло же ние“ – 
М. Василева; „При опре де ля не на вре ме то на раз по ло же ние на 
ра бот ни ка или слу жи те ля след ва да бъ де оси гу ре на меж дуд нев на 
и сед мич на по чив ка, ка то при ра бо та на сме ни се опре де ля вре ме 
на раз по ло же ние най-мал ко 12 ча са след приключ ва не на ра бот-
на та смя на“ – Т. Дичева; „За ня кои ка те го рии ра бот ни ци и слу жи-
те ли, по ра ди осо бе ния ха рак тер на ра бо та та им, мо же да бъ де 
уста но вя ва но за дъл же ние да де жу рят или да бъ дат на раз по ло же-
ние на ра бо то да те ля през опре де ле но вре ме от де но но щието“ – 
Т. Дичева; „Когато ха рак те рът на ра бо та та на ла га, с ко лек тив ния 
или ин ди ви ду ал ния тру дов до го вор мо же да се уго во ри за дъл же-
ние за ра бот ни ка да бъ де на раз по ло же ние на ра бо то да те ля из вън 
те ри то рията на пред приятието, с го тов ност да осъ ществи при 
необ хо ди мост тру до ва та си функ ция“ – Т. Дичева; „Дежурството 
е ра бот но вре ме и се от чи та ка то та ко ва. Времето, през което ра-
бот ни кът или слу жи те лят е на раз по ло же ние, не се от чи та ка то 
ра бот но вре ме. Фактически из вър ше на та ра бо та през вре ме то на 
раз по ло же ние се от чи та и запла ща ка то из вън ре ден труд, ка то 
при по ла га не на труд през вре ме то на раз по ло же ние на ра бот ни ка 
и на слу жи те ля се оси гу ря ва ми ни мал ният раз мер на непре къс на-
та та меж дуд нев на и сед мич на по чив ка след приключ ва не на ра-
бо та та“ – Т. Дичева; „При по ла га не на из вън ре ден труд през вре-
ме то на раз по ло же ние на ра бот ни ка или слу жи те ля се оси гу ря ва 
ми ни мал ният раз мер на непре къс на та та меж дуд нев на и сед мич на 
по чив ка след приключ ва не на ра бо та та. Фактически из вър ше на та 
ра бо та по вре ме то на раз по ло же ние се от чи та и запла ща ка то из-
вън ре ден труд в ме се ца, в кой то е по ло жен тру дът“ – Т. Дичева; 
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„За ня кои аспек ти и спор ни мо мен ти от действа ща та уред ба на 
ко лек тив ни те тру до ви спо ро ве“ – А. Александров; „Условия за 
пол з ва не на от пуск в усло вията на пан де мия“ – Т. Капитанов; 
„Служителка е в от пуск за оглеж да не на де те до 2-го диш на въз-
раст. С до го вор по чл. 259 КТ нейна та длъж ност се из пъл ня ва от 
дру га слу жи тел ка. Може ли на място то на за местнич ка та да се 
наз на чи ли це с тру дов до го вор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ?“ – 
Л. Тодорова; „Помощник-въз пи та тел съм в дет ска гра ди на. Искам 
да се пен сиони рам с ед на го ди на по-ра но. Ще ми из пла тят ли 
запла ти те по ра ди пен сиони ра не то?“ – Л. Тодорова; „Преди 5 ме-
се ца ос во бо дих ме слу жи тел по ра ди съкра ща ва не на ща та на ос-
но ва ние чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ. Начислихме обез ще те ние са мо за 
не пол з ван пла тен го ди шен от пуск по чл. 224 КТ. Лицето се ре-
гистри ра в бю ро то по тру да и по лу ча ва обез ще те ние за без ра бо-
ти ца. Пет ме се ца след прекра тя ва не на тру до вия до го вор иска от 
ра бо то да те ля да му из пла ти обез ще те ние за оста ва не без ра бо та 
по чл. 222, ал. 1 КТ“ – Л. Тодорова; „Налице ли е кон ф ликт на ин-
те ре си при наз на ча ва не на пси хо лог в Дом за де ца, ли ше ни от ро-
ди тел ска гри жа, кой то е род ни на на ди рек то ра на до ма по съ-
ребре на ли ния? В кои слу чаи се при ла га чл. 107а, ал. 1 КТ (до пъл-
ни тел ни усло вия за ра бо те щи те по тру до во пра во от но ше ние в 
дър жав на та администрация)?“ – Л. Тодорова; „Замествам ко леж-
ка по майчин ство, която е ти ту ляр на длъж ността, и ед новре мен-
но из пъл ня вам и моята ра бо та. Каква запла та ще ми бъ де на-
числе на – ос нов на та или брут на та, или опре де лен про цент от 
запла ти те и от ра бот ни те дни в ме се ца?“ – Л. Тодорова; „Работя в 
Център за обра зо ва тел на под кре па ка то ре ха би ли та тор. На кол ко 
дни пла тен го ди шен от пуск имам пра во и на кол ко ча са на ден ра-
бо та с де ца с пси хи чески и фи зи чески увреж да ния?“ – Л. Тодо-
рова; „Лице е ос во бо де но по ра ди на ма ля ва не на обе ма на ра бо та-
та на ос но ва ние чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ. Представя на ра бо то да те ля 
тру до ва книж ка и декла ра ция, че не е за поч ва ло ра бо та, и иска да 
му бъ де из пла те но обез ще те ние по чл. 222, ал. 1 КТ“ – Л. Тодо-
рова; „Има ли пра во ра бот ник, на кого то тру до вият до го вор е 
прекра тен пре ди три ме се ца по взаим но съгла сие на ос но ва ние 
чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ и при прекра тя ва не то не е пре дя вил пре тен-
ции за обез ще те ние по чл. 222, ал. 3 КТ по ра ди пен сиони ра не, да 
пре дя ви се га (три ме се ца след прекра тя ва не на договора) пре тен-
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ции за из пла ща не на обез ще те нието?“ – Л. Тодорова; „Сключихме 
тру дов до го вор с ли це, което пре ди то ва е ра бо ти ло 3 го ди ни в 
Гърция. То пре тен ди ра да му приз наем за тру дов стаж вре ме то на 
ра бо та в Гърция и да му го впи шем в тру до ва та книж ка. Какви 
до ку мен ти след ва да ни пред ста ви ли це то и как ви действия след-
ва да пред приеме ра бо то да те лят?“ – Л. Тодорова; „Трудовото 
пра во от но ше ние на слу жи тел е прекра те но на ос но ва ние чл. 328, 
ал. 1, т. 10 КТ по ра ди пен сиони ра не. До да та та на прекра тя ва не 
на до го во ра слу жи те лят е из пъл ня вал и длъж ността на друг слу-
жи тел в про дъл жи те лен бол ни чен от пуск и е по лу ча вал до пъл ни-
тел но тру до во въз награж де ние при вътреш но за мества не. Как се 
из числя ват обез ще те нията по чл. 222, ал. 3 и чл. 224 КТ, които му 
дъл жи ра бо то да те лят?“ – Л. Тодорова; „Работодател ут вър ж да ва 
но во щат но раз пи са ние, което вли за в си ла от опре де ле на да та. В 
ре зул тат на про мя на на ед на от длъж ности те в раз пи са нието ра-
бо то да те лят пред ла га на слу жи тел да под пи ше до пъл ни тел но 
спо ра зу ме ние, ка то в не го е пред ви де но пре наз на ча ва не то да вле-
зе в си ла от да та та на ут вър ж да ва не то на раз пи са нието – със зад-
на да та. Правилно ли е то ва?“ – Л. Тодорова; „Прекратяване на 
вре мен но то пре наз на ча ва не на дър жав ния слу жи тел“ – И. Бори-
сова; „Какви са пра во мо щията на кон трол ни те ор га ни на Инспек-
цията по тру да за упраж ня ва не на кон трол при ра бо та от раз-
стояние или на дом на ра бо та“; „Преизчисляване на пен сиите от 1 
ок том ври 2022 го ди на“; „Проблемът за насле дя ва не то от бра тя и 
сестри на сред ства та от ин ди ви ду ал на та пар ти да при смърт на 
ли це, под ле жа ло на за дъл жи тел но до пъл ни тел но пен сион но оси-
гу ря ва не“ – П. Голева.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен дай-
джест – бр. 8/2022 г.: „Счетоводно от чи та не на хо те лиер ска та и 
ресто ран тьор ска та дейност“ – Х. Досев; „Промени, има щи от но-
ше ние към при ла га не то на ЗДДФЛ, ре али зи ра ни с из ме не нието 
на Закона за дър жав ния бю джет на Репуб лик  а България за 
2022 г.“ – Е. Попова; „Коментар на про ме ни те в Правилника за 
при ла га не на Закона за да нък вър ху до ба ве на та стойност“ – 
М. Янкова; „Относно прак ти ческо то при ло же ние на § 15д от 
Преходните и заклю чи тел ни те раз по ред би на Закона за да нък 
вър ху до ба ве на та стойност, приет със Закона за дър жав ния бю-
джет на Република България за 2022 г., обн., ДВ, бр. 52 от 
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5.07.2022 г., в си ла от трид не вен срок от об на род ва не на за ко на“; 
„За лип са та на за дъл жи тел на застра хов ка „Гражданска от го вор-
ност“ на ав то мо би листи те и връз ка та ѝ с де ре гистра цията на път-
но то пре воз но сред ство“ – П. Голева; „Преглед на послед ни те 
про ме ни в Закона за па за ри те на фи нан со ви ин стру мен ти от нос но 
ста ту та на ин вести цион ни те посред ни ци“ – В. Джилизов.

– бр. 9/2022 г.: „Счетоводно от чи та не на биз нес ком би на ция 
меж ду пред приятия под общ кон трол“ – Б. Брезоева; „Отклоне-
нието от да нъч но обла га не ка то запла ха за фискал на та си гур ност 
на дър жа ва та“ – Н. Петрова; „Данъчно тре ти ра не на до хо ди те, 
при до би ти по граж дан ски до го вор от граж да ни на Украйна, осъ-
ществя ва щи тру до ва дейност на те ри то рията на България“ – 
Л. Цветкова; „Преглед на про ме ни те в ЗДДС, напра ве ни посред-
ством из ме не нията в Закона за дър жав ния бю джет за 2022 го ди-
на“ – И. Кондарев; „Приложение на ЗДДС и Наредба № Н-18 от 
13.12.2006 г. от нос но изиск ва нията към ли ца та, из вър ш ва щи про-
даж би чрез елек тро нен ма га зин“; „От 1 ок том ври та зи го ди на 
НАП ще про ме ни ав то ма тич но иден ти фи ка цион ни те но ме ра по 
ЗДДС на ня кои фи зи чески ли ца“; „Преглед на послед ни те про ме-
ни в местни те такси“ – Г. Минкова; „Електронно сключ ва не на 
до го вор за ипо те чен кре дит и отра же нието му при впис ва не то на 
ипо те ки“ – И. Коцев.

– бр. 10/2022 г.: „Счетоводно от чи та не на строител на та 
дейност“ – Х. Досев; „Доказване на фак ти ческо то по лу ча ва не на 
достав ки във връз ка с хи по те зи те на от кло не ние от да нъч но обла-
га не по ЗКПО“ – А. Георгиева; „Документиране на из пла те ни 
през 2022 го ди на до хо ди на фи зи чески ли ца“ – Е. Попова; 
„Корекции при греш но да нъч но тре ти ра не на достав ки, вклю чи-
тел но ко га то е уста но ве но с вля зъл в си ла да нъ чен акт“ – 
И. Кондарев; „Начисляване на ДДС и ли ца – плат ци на да нъ ка“ – 
Мина Янкова; „Предизвикателства пред бъл гар ски те за дъл же ни 
ли ца с оглед на из пъл не ние на мер ки те сре щу из пи ра не то на па-
ри“ – К. Неофитова.

– Сп. „Съвременно пра во“ – бр. 1/2022 г.: „Относно 
прихва ща не то на обез ще те нието за не из пол з ван пла тен го ди шен 
от пуск с дру ги ви до ве обез ще те ния при прекра тя ва не на тру до во-
то пра во от но ше ние“ – А. Александров; „Някои етич ни ди ле ми 
от нос но гра ни ци те на су  ве ре ни те та – оф шор ни зо ни и аут сор с ва-
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не на воен на си ла“ – М. Кънева; „Становище от нос но кон сти ту-
цион но де ло № 7 от 2022 г. – тру до воправ на ар гу мен та ция“ – 
И. Стайков; „Относно кон сти ту цион но де ло № 14 от 2019 г.“ – 
А. Симеонов; „Недобросъвестност на пре воз ва ча по сми съ ла на 
чл. 29 от Конвенцията за до го во ра за меж ду на ро ден ав то мо би лен 
пре воз на то ва ри“ – Д. Демирев; „Бинарна по ве ри тел ност – взаим-
ни връз ки меж ду блок чейн тех но ло гията и за щи та та на лич ни 
дан ни в ЕС“ – Г. Христов.

– Сп. „Административно пра во съ дие“ – бр. 3/2022 г.: 
„Правосъдието по да нъч ни де ла – га ран ция за де мокра цията (част 
I)“ – И. Стоянов; „Правната фи гу ра на под по ма га щия слу жи тел в 
дис ципли нар ни те произ вод ства по Закона за Министерството на 
вътреш ни те ра бо ти“ – М. Младенов; „Искане от пле ну  ма на 
Върховния   ад ми нистра ти вен съд за да ва не на за дъл жи тел но тъл-
ку ва не на чл. 132а от Конституцията на Република България във 
връз ка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от 
Конституцията на Република България“; „Тълкувателно ре ше ние 
№ 4 по т. д. № 2/2020 г.“; „Определение по хо да на де ло то от 
27.04.2022 г. по адм. де ло № 5706/2021 г., V о., доклад чик съ дия 
Виолета Главинова“.

– Сп. „Правна ми съл“ – бр. 1/2022 г.: „За осо бе ния за лог 
вър ху обек ти те на ин дустриал на соб стве ност“ – М. Шамов; 
„Обхват на на ка за тел ноправ на та за щи та на фи нан со ва та систе ма. 
Част пър ва“ – Н. Кузманова; „Soft law и до го во ри те на меж ду на-
род ни те ор га ни за ции“ – Г. Бакьов; „Неотложни д ействия по раз-
след ва не то“ – И. Видолов; „Изграждане на до ве рие в съ деб на та 
систе ма в България – пробле мът с прав ния ак ти ви зъм“ – 
М. Велушев; „Конференция, пос ве те на на 35-ата го диш ни на от 
съз да ва не то на Българската асо циация по кри ми но ло гия“ – 
Ю. Бояджиева, Б. Станков.


