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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. 1/2021 г.: „Особености в обектите на правото на собственост. Обособяване от съществуващ жилищен имот на нови обекти на правото на собственост“ – А. Георгиев; „Допустимо ли е
възстановяване на незаявени гори и земи от горския фонд с иск
срещу общинската служба по земеделие?“ – С. Куртева; „Новата
наредба за условията и реда за осъществяване на двустранна
връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър“ –
В. Стоянов; „За ревандикацията на идеална част от недвижим
имот между съсобственици. Правната доктрина и съдебната практика“ – Г. Мулешков; „Публична продан на недвижим имот след
съдебна делба“ – И. Николаев; „Практика по нормата. Съдебна
практика на ВКС по чл. 33 от Закона за собствеността“ – К. Тодоров; „Тема за дискусия: Относно оспорването на припознаването“ – 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 облигационно право“ – месечен
дайджест – бр. 1/2021 г.: „Въпроси на активната легитимация по
иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС“ –
Н. Колев; „Договор и устав на командитно дружество с акции“ –
М. Миланов; „За електронните документи и практическото им
приложение в съвременните бизнес отношения“ – Р. Василева,
М. Захариев; „Новите положения в правния режим на погасителната давност по Закона за задълженията и договорите“ – П. Голева; „Договорните отношения в условията на пандемията. Искът
за изменение или прекратяване на договора поради стопанска непоносимост по чл. 307 от Търговския закон“ – Г. Хорозов;
„Участие в съдебно заседание и събиране на доказателства чрез
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видеоконферентна връзка в гражданския процес“ – Б. Николова;
„Възобновяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 632, ал. 2 от Търговския закон“ – Н. Маданска;
„Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2021 г.“ – П. Цокова.
– Сп. „Труд и право“ – месечен дайджест – бр. 1/2021 г. с
приложение „Социална фактология. Важни показатели и
цифри, в сила от 1.01.2021 г.“: „Преглед на промените в Кодекса
на труда, извършени в края на 2020 г.“ – М. Василева; „Подводните
камъни“ на закона. Отново за труднорешимите задачи, които
поставя „антикризисното“ трудово законодателство пред страните по трудовото правоотношение“ – А. Александров; „Правен лабиринт. Работодателите не могат да налагат „глоби“ на работник
или служител при нарушаване на трудовата дисциплина“ – Т. Капитанов; „Преглед на практика на ВКС, постановена през 2020
година. Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение“ – М. Първанов; „Деклариране на обстоятелства при изпълнение на държавната служба“ – И. Борисова;
„Възможности за безопасно завръщане и адаптиране на работните места, във връзка с пандемията от COVID-19, съобразно насоките на ЕС“ – Т. Дичева; „Засилен контрол на противоепидемичните мерки гарантира Планът за дейността на Инспекцията по
труда през 2021 година“; „На вниманието на работодателите.
Удължаване на мярката „60 на 40“ през 2021 година“ – Е. Димитрова; „Новости при преизчисляването на пенсиите през 2021
година“ – Л. Язаджиева; „Преглед на промените в социалното и
здравното осигуряване през 2021 година“ – В. Заркова; „Становище изх. № 20-00-220 от 22.12.2020 г. Относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн., ДВ,
бр. 103 от 4.12.2020 г.) и Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 103 от
4.12.2020 г.)“.
– Сп. „Счетоводство, данъци и право“ – месечен дайджест – бр. 1/2021 г.: „Коментар на последните изменения в
Закона за счетоводството“ – Х. Досев; „Коментар на промените в
Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година“ –
А. Георгиева; „Преглед на промените в Закона за данъците върху
доходите на физическите лица за 2021 година“ – Е. Попова;
„Какво предвиждат промените в ЗДДС, които влизат в сила през
декември 2020 г. и от 1 януари 2021 г.“ – И. Кондарев; „Коментар
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на измененията и допълненията в Закона за акцизите и данъчните
складове, извършени в края на 2020 година“ – А. Раков, А.
Асенов; „Основни политики, заложени в Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 година, и мерки за преодоляване на последствията от COVID-19“ – В. Донкова.
– Сп. „Съвременно право“ – бр. 2/2020 г.: „20 години
Европейска социална харта в България“ – К. Средкова; „100 години членство на България в Международната организация на труда и значение на международните трудови стандарти“ – И.
Стайков; „Обработка на личните данни на работниците и служителите – администратор ли е службата по трудова медицина?“ –
М. Хубенова; „Негаторен иск или установителен иск за несъществуването на ограничено вещно право“ – З. Орсов; „Правно
осигуряване на достъпността на лекарствени средства в Руската
федерация (с оглед на правото на обществено осигуряване)“ – Ф.
Сулейманова, А. Гусев; „COVID-19 – общо заболяване или професионална болест за медицинските специалисти?“ – Г. Гочев.
– Сп. „Общество и право“ – бр. 10/2020 г.: „Промените в
НПК от ноември и декември 2020 г.“ – В. Вучков; „Производство
за установяване на конфликт на интереси. Първа част: Принадлежност на производството към административния процес“ –
Н. Николов; „Защита на личните данни при мащабно видеонаблюдение на публична зона“ – М. Хубенова; „Разследване на
компютърни престъпления. Втора част: Извършване на оглед,
претърсване и изземване“ – И. Владова-Недкова; „Частното съдебно изпълнение в България – 15 г. ефективност в името на обществото и закона“; „Въвеждане на частното съдебно изпълнение
в България показва, че успешните реформи са възможни“ –
Г. Дичев; „Трасология – криминалистическа значимост на следите от човешки крак“ – Л. Георгиев.

