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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. 1/2021 г.: „Особености в обек ти те на пра во то на соб ст ве-
ност. Обособяване от съ щест ву ващ жи ли щен имот на но ви обек-
ти на пра во то на соб ст ве ност“ – А. Георгиев; „Допустимо ли е 
въз ста но вя ва не на не за яве ни го ри и зе ми от гор ския фонд с иск 
сре щу об щин ска та служ ба по земеделие?“ – С. Куртева; „Новата 
на ред ба за усло вията и ре да за осъ щест вя ва не на двустран на 
връз ка и об ме на на дан ни меж ду ка дастъ ра и имот ния ре гистър“ – 
В. Стоянов; „За ре ван ди ка цията на иде ал на част от нед ви жим 
имот меж ду съ соб ст ве ни ци. Правната док три на и съ деб на та прак-
ти ка“ – Г. Мулешков; „Публична про дан на нед ви жим имот след 
съ деб на дел ба“ – И. Николаев; „Практика по нор ма та. Съдебна 
прак ти ка на ВКС по чл. 33 от Закона за соб ст ве ност та“ – К. То-
доров; „Тема за диску сия: Относно оспор ва не то на при поз на ва не-
то“ – Ц. Цанкова; „Бележки по Решение № 14 от 15.10.2020 г. на 
Конституционния съд по конст. д. № 2/2020 г. (обн., ДВ, бр. 92 от 
27.10.2020 г.)“ – В. Бакалова.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 1/2021 г.: „Въпроси на ак тив на та ле ги ти ма ция по 
иска по чл. 74 от Търговския за кон в прак ти ка та на ВКС“ – 
Н. Колев; „Договор и устав на ко ман дит но дру жест во с ак ции“ – 
М. Миланов; „За елек трон ни те до ку мен ти 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; „Новите по ло же ния в прав ния ре жим на по га си тел-
на та дав ност по Закона за за дъл же нията и до го во ри те“ – П. Го-
лева; „Договорните от но ше ния в усло вията на пан де мията. Искът 
за из ме не ние или прекра тя ва не на до го во ра по ра ди сто пан ска не-
по но си мост по чл. 307 от Търговския за кон“ – Г. Хорозов; 
„Участие в съ деб но за се да ние и съ би ра не на до ка за тел ст ва чрез 
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ви де окон фе рент на връз ка в граж дан ския про цес“ – Б. Николова; 
„Възоб новяване на произ вод ст во то по не състоятел ност в хи по те-
за та на чл. 632, ал. 2 от Търговския за кон“ – Н. Маданска; 
„Промените в Закона за об щест ве ни те поръчки, в си ла от 1 яну-
ари 2021 г.“ – П. Цокова.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 1/2021 г. с 
при ло же ние „Социална фак то ло гия. Важни по ка за те ли и 
циф ри, в си ла от 1.01.2021 г.“: „Преглед на про ме ни те в Кодекса 
на труда, из вър ше ни в края на 2020 г.“ – М. Василева; „Подводните 
ка мъ ни“ на за ко на. Отново за труд но ре ши ми те задачи, които 
поста вя „ан тикри зис но то“ тру до во за ко но да тел ст во пред стра ни-
те по тру до во то пра во от но ше ние“ – А. Александров; „Правен ла-
би ринт. Работодателите не мо гат да на ла гат „гло би“ на ра бот ник 
или слу жи тел при на ру ша ва не на тру до ва та дис ципли на“ – Т. Ка-
питанов; „Преглед на прак ти ка на ВКС, поста но ве на през 2020 
го ди на. 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; „Деклариране на об стоя-
тел ст ва при изпъл не ние на дър жав на та служ ба“ – И. Борисова; 
„Възможности за бе зо пас но завръ ща не и адап ти ра не на ра бот ни-
те места, във връз ка с пан де мията от COVID-19, съ образ но на со-
ки те на ЕС“ – Т. Дичева; „Засилен кон трол на про ти воепи де мич-
ни те мер ки га ран ти ра Планът за дейност та на Инспекцията по 
тру да през 2021 го ди на“; „На вни ма нието на ра бо то да те ли те. 
Удължаване на мяр ка та „60 на 40“ през 2021 го ди на“ – Е. Ди-
митрова; „Новости при пре из числя ва не то на пен сиите през 2021 
го ди на“ – Л. Язаджиева; „Преглед на про ме ни те в со циал но то и 
здрав но то оси гу ря ва не през 2021 го ди на“ – В. Заркова; „Стано-
вище изх. № 20-00-220 от 22.12.2020 г. Относно Закона за бю дже-
та на дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не за 2021 г. (обн., ДВ, 
бр. 103 от 4.12.2020 г.) и Закона за бю дже та на Националната 
здрав но оси гу ри тел на ка са за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 
4.12.2020 г.)“.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен дай-
джест – бр. 1/2021 г.: „Коментар на послед ни те из ме не ния в 
Закона за сче то вод ст во то“ – Х. Досев; „Коментар на про ме ни те в 
Закона за кор по ра тив но то по до ход но обла га не за 2021 го ди на“ – 
А. Георгиева; „Преглед на про ме ни те в Закона за да нъ ци те вър ху 
до хо ди те на фи зи чески те ли ца за 2021 го ди на“ – Е. Попова; 
„Какво пред виж дат про ме ни те в ЗДДС, които вли зат в си ла през 
де кем ври 2020 г. и от 1 яну ари 2021 г.“ – И. Кондарев; „Коментар 
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на из ме не нията и до пъл не нията в Закона за ак ци зи те и да нъч ни те 
складове, из вър ше ни в края на 2020 го ди на“ – А. Раков, А. 
Асенов; „Основни политики, за ло же ни в Закона за дър жав ния 
бю джет на Република България за 2021 година, и мер ки за пре-
одо ля ва не на послед ст вията от COVID-19“ – В. Донкова.

– Сп. „Съвременно пра во“ – бр. 2/2020 г.: „20 го ди ни 
Европейска со циал на хар та в България“ – К. Средкова; „100 го ди-
ни член ст во на България в Международната ор га ни за ция на тру-
да и зна че ние на меж ду на род ни те тру до ви стан дар ти“ – И. 
Стайков; „Обработка на лич ни те дан ни на ра бот ни ци те и слу жи-
те ли те – ад ми нистра тор ли е служ ба та по тру до ва медицина?“ – 
М. Хубенова; „Негаторен иск или уста но ви те лен иск за не съ-
щест ву ва не то на огра ни че но вещ но пра во“ – З. Орсов; „Правно 
оси гу ря ва не на достъп ност та на ле кар ст ве ни сред ст ва в Руската 
фе де ра ция (с оглед на пра во то на об щест ве но осигуряване)“ – Ф. 
Сулейманова, А. Гусев; „COVID-19 – об що за бо ля ва не или про-
фе сионал на бо лест за ме ди цин ски те специалисти?“ – Г. Гочев.

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 10/2020 г.: „Промените в 
НПК от ноем ври и де кем ври 2020 г.“ – В. Вучков; „Производство 
за уста но вя ва не на кон ф ликт на ин те ре си. Пър ва част: Принад-
лежност на произ вод ст во то към ад ми нистра тив ния про цес“ – 
Н. Николов; „Защита на лич ни те дан ни при ма щаб но ви де о-
наблю де ние на публич на зо на“ – М. Хубенова; „Разследване на 
ком пю тър ни престъпле ния. Втора част: Извършване на оглед, 
пре тър с ва не и из зем ва не“ – И. Владова-Недкова; „Частното съ-
деб но изпъл не ние в България – 15 г. ефек тив ност в име то на об-
щест во то и за ко на“; „Въвеждане на част но то съ деб но изпъл не ние 
в България по каз ва, че успеш ни те ре фор ми са въз мож ни“ – 
Г. Дичев; „Трасология – кри ми на листи ческа зна чи мост на сле ди-
те от чо веш ки крак“ – Л. Георгиев.


