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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. 2/2022 г. с приложение „Договорите за изработка и
строителство и промяна на възнаграждението: Коментар на
чл. 266, ал. 2 ЗЗД в условията на икономическа криза“ –
И. Николаев: „Някои разсъждения във връзка със забраната за
придобиване по давност на държавни и общински имоти“ –
Л. Панайотова-Чалъкова; „Влияние на договора за разпределение
на ползването между съсобственици върху възможността да се
отдава под наем съсобствената вещ“ – К. Тодоров; „Вещноправни
проблеми при малките, мини- и микроводноелектрически централи (МВЕЦ)“ – Б. Найденов; „Въпроси, свързани с вписването в
кадастралния регистър на недвижимите имоти“ – П. Цурева;
„Въпроси, касаещи допустимостта на иска за прогласяване на нищожността на отказ от наследство“ – М. Малчев; „Издръжка на
дете в брачен договор. Допустимо определяне и ред за присъждане“ – В. Петров; „Свободата на завещаване“ – М. Павлова.
– бр. 3/2022 г.: „Обявяването на една и съща цена при устното наддаване в процедурата по публична продан на недвижим
имот“ – И. Георгиев; „За данъка при възмездно придобиване на
земеделска и горска техника“ – С. Куртева; „Иск по чл. 108 от
Закона за собствеността за идеална част от съсобствен недвижим
имот“ – В. Стоянов; „Допустим ли е отрицателен установителен
иск за собственост за идеални части от имота, надхвърлящи собствената идеална част?“ – С. Димитрова; „Съдебна практика на
ВКС по чл. 38 от Закона за собствеността“ – К. Тодоров;
„Изпълнение за събиране на наследствен дълг в хипотезите на
чл. 11 от Закона за наследството“ – С. Калинова; „Нотариусът и
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електронното правосъдие“ – П. Гонов; „Застрояване на сграда с
жилищно предназначение в имот – частна собственост, със статут
на земеделска земя извън строителните граници“ – Н. Гаджанова;
„Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда“ – Т. Ибрямова.
– Сп. „Труд и право“ – месечен дайджест – бр. 2/2022 г.:
„Още едно мнение относно Тълкувателно решение № 5 от 26 октомври 2021 г. на Върховния касационен съд“ – В. Мръчков;
„Имуществена отговорност на работодателя и на работника или
служителя“ – М. Първанов; „Условия за работа от разстояние“ –
Т. Капитанов; „Въпроси и отговори по прилагането на трудовото
законодателство“ – Л. Тодорова; „Относно делегирането на правомощия по служебното правоотношение“ – И. Борисова; „В кои
случаи работодателите следва да подадат годишната декларация
по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на
труд“ – Т. Дичева; „Отпускане на еднократна парична сума за
одобрен бизнес проект вместо периодично изплащане на обезщетението за безработица“ – А. Александров; „Прекратяване и възстановяване на регистрацията на търсещите работа лица“ –
Л. Тодорова; „Основни акценти в Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2021 г.,
Закона за бюджета на ДОО за 2021 г., влияещи върху прилагането на осигурителното законодателство“ – К. Петрова; „Годишно
изравняване на осигурителния доход през 2022 г. от самоосигуряващите се лица“ – Д. Бойчев; „Становище изх. № 20-00-23 от
28.01.2022 г. по прилагане на осигурителното законодателство“;
„Допълнителни плащания, които НОИ ще изплаща през 2022 г. и
които не представляват пенсии или добавки“ – Е. Атанасова.
– бр. 3/2022 г.: „Някои проблемни въпроси на прекратяването на трудовите правоотношения в условията на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка“ –
А. Александров; „Отговорност на работодателя за причинени
вреди на негов бивш работник или служител по чл. 226 КТ“ –
М. Василева; „Оформяне на трудовата книжка при прекратяване
на трудовото правоотношение“ – Т. Капитанов; „Предварителна
закрила при уволнение“ – М. Първанов; „Въпроси и отговори по
прилагане на трудовото законодателство“ – Л. Тодорова; „Запаз-

68

Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 3/2022

ване на служебното правоотношение при преобразуване на администрацията“ – И. Борисова; „Възможност за разсрочване на задълженията от глоби и имуществени санкции пред инспекцията
по труда“ – Т. Дичева; „Условия за придобиване право на пенсия
през 2022 година“ – Е. Атанасова; „Отпускане и изпращане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя“ – М. Тодорова; „Особености при
осигуряването на самоосигуряващите се лица“ – В. Заркова.
– Сп. „Счетоводство, данъци и право“ – месечен
дайджест – бр. 2/2022 г. с приложение „Преглед на промените
в Закона за счетоводството от влизането му в сила до края на
2021 година“ – Б. Костов: „Основни въпроси на годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия“ – Х. Досев;
„Какво трябва да съдържа отчетната информация в годишния финансов отчет на бюджетните организации за 2021 година“ –
М. Цветанова; „На вниманието на общинската администрация“;
„Актуални указания относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия“; „Санкции по ЗДДФЛ, налагани на физическите
лица – преки носители на задължението за данък, и на лицата –
платци на съответните доходи“ – Л. Цветкова; „Преходните правила в правната уредба на ДДС, отнасящи се до Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия“ – И. Кондарев;
„Данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено
лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания, с
оглед на промените в ЗДДС, в сила от 2021 г.“; „Особености на
облагането с патентен данък“ – Г. Минкова; „Какво предвиждат
промените в Закона за регистър БУЛСТАТ“ – В. Джилизов.
– бр. 3/2022 г.: „Счетоводно отчитане на компенсациите за
електрическа енергия, включително и при тяхното префактуриране“ – Х. Досев; „Изменения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, задължителни за прилагане у нас от 1.01.2022 г.“ –
Б. Брезоева; „Счетоводно и данъчно третиране в хипотеза на
авансово разпределение на дивиденти“ – Б. Костов; „Преглед на
измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 1.03.2022 г., относно личното ползване
на фирмени активи“ – В. Филипов; „Какво предвиждат промени-
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те в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за
2022 година“ – Е. Попова; „Промени в реда за третиране по ЗДДС
на ваучерите за храна по чл. 209 ЗКПО“ – И. Кондарев; „Коментар
на промените в Закона за местните данъци и такси, обнародвани
на 28.01.2022 година“ – Г. Минкова; „Преглед на промените в
Закона за акцизите и данъчните складове“ – А. Асенов, А. Раков.
– Сп. „Общество и право“ – бр. 10/2021 г.: „Пет години регулаторна реформа – пет години регулаторен провал“ – Т. Димов;
„Развитие на процесуалното законодателство относно приканването на страните към спогодба в съдебното производство“ –
А. Ангелов; „Обжалване по реда на чл. 248, ал. 3 ГПК“ –
С. Велева-Моллова; „Разузнавателната общност и тайните способи за събиране на информация за защита на националната сигурност на САЩ. Възможни решения за специалните служби и специализираното правосъдие в България“ – О. Стоичков; „25 години от възстановяването на Върховния административен съд“;
„Слово на г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република
България [на тържеството по случай 25 години от възстановяването на Върховния административен съд]“; „Слово на г-н Георги
Чолаков – председател на Върховния административен съд [на
тържеството по случай 25 години от възстановяването на Върховния административен съд]“; „Слово на г-н Иван Демерджиев –
министър на правосъдието [на тържеството по случай 25 години
от възстановяването на Върховния административен съд]“; „Тълкувателно решение на ВКС относно началото на срока за явяване
на работа при възстановяване след незаконно уволнение“; „Проф.
Ангел Ангелов – административист, финансовоправник и публичноправник“ – Л. Караниколов.
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