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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.  2/2022 г. с при ло же ние „Договорите за из ра бот ка и 
строител ст во и про мя на на въз награж де нието: Коментар на 
чл. 266, ал. 2 ЗЗД в усло вията на ико но ми ческа кри за“ – 
И. Николаев: „Някои раз съж де ния във връз ка със забра на та за 
при до би ва не по дав ност на дър жав ни и об щин ски имо ти“ – 
Л. Панайотова-Чалъкова; „Влияние на до го во ра за раз пре де ле ние 
на пол з ва не то меж ду съ соб ст ве ни ци вър ху въз мож ност та да се 
от да ва под наем съ соб ст ве на та вещ“ – К. Тодоров; „Вещноправни 
пробле ми при мал ки те, ми ни- и микровод ноелек три чески цен тра-
ли (МВЕЦ)“ – Б. Найденов; „Въпроси, свър за ни с впис ва не то в 
ка дастрал ния ре гистър на нед ви жи ми те имо ти“ – П. Цурева; 
„Въпроси, ка саещи до пусти мост та на иска за прогла ся ва не на ни-
щож ност та на от каз от наслед ст во“ – М. Малчев; „Издръжка на 
де те в бра чен до го вор. Допустимо опре де ля не и ред за при съж да-
не“ – В. Петров; „Свободата на за ве ща ва не“ – М. Павлова.

– бр. 3/2022 г.: „Обявяването на ед на и съ ща це на при уст но-
то над да ва не в про це ду ра та по публич на про дан на нед ви жим 
имот“ – И. Георгиев; „За да нъ ка при въз мез д но при до би ва не на 
зе ме дел ска и гор ска тех ни ка“ – С. Куртева; „Иск по чл. 108 от 
Закона за соб ст ве ност та за иде ал на част от съ соб ст вен нед ви жим 
имот“ – В. Стоянов; „Допустим ли е отри ца те лен уста но ви те лен 
иск за соб ст ве ност за иде ал ни части от имо та, над хвър ля щи соб-
ст ве на та иде ал на част?“ – С. Димитрова; „Съдебна прак ти ка на 
ВКС по чл. 38 от Закона за соб ст ве ност та“ – К. Тодоров; 
„Изпълнение за съ би ра не на наслед ст вен дълг в хи по те зи те на 
чл. 11 от Закона за наслед ст во то“ – С. Калинова; „Нотариусът и 
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елек трон но то пра во съ дие“ – П. Гонов; „Застрояване на сгра да с 
жи лищ но пред наз на че ние в имот – част на соб ст ве ност, със ста тут 
на зе ме дел ска зе мя из вън строител ни те гра ни ци“ – Н. Гаджанова; 
„Промяна на пред наз на че нието на са мостояте лен обект в сгра-
да“ – Т. Ибрямова.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 2/2022 г.: 
„Още ед  но  мне ние от нос но Тълкувателно ре ше ние № 5 от 26 ок-
том ври 2021 г. на Върховния ка са ционен съд“ – В. Мръчков; 
„Имуществена от го вор ност на ра бо то да те ля и на ра бот ни ка или 
слу жи те ля“ – М. Първанов; „Условия за ра бо та от раз стояние“ – 
Т. Капитанов; „Въпроси и от го во ри по при ла га не то на тру до во то 
за ко но да тел ст во“ – Л. Тодорова; „Относно де ле ги ра не то на пра-
во мо щия по слу жеб но то пра во от но ше ние“ – И. Борисова; „В кои 
слу чаи ра бо то да те ли те след ва да по да дат го диш на та декла ра ция 
по чл. 15, ал. 1 от Закона за здра вослов ни и бе зо пас ни усло вия на 
труд“ – Т. Дичева; „Отпускане на ед нократ на па рич на су ма за 
одобрен биз нес проект вместо пе риодич но из пла ща не на обез ще-
те нието за без ра бо ти ца“ – А. Александров; „Прекратяване и въз-
ста но вя ва не на ре гистра цията на тър се щи те ра бо та ли ца“ – 
Л. Тодорова; „Основни ак цен ти в Закона за при ла га не на раз по-
ред би на Закона за дър жав ния бю джет на РБълг ария за 2021 г., 
Закона за бю дже та на ДОО за 2021 г., влия ещи вър ху при ла га не-
то на оси гу ри тел но то за ко но да тел ст во“ – К. Петрова; „Годишно 
из рав ня ва не на оси гу ри тел ния до ход през 2022 г. от са мо оси гу ря-
ва щи те се ли ца“ – Д. Бойчев; „Становище изх. № 20-00-23 от 
28.01.2022 г. по при ла га не на оси гу ри тел но то за ко но да тел ст во“; 
„Допълнителни пла ща ния, които НОИ ще из пла ща през 2022 г. и 
които не пред ставля ват пен сии или до бав ки“ – Е. Атанасова.

– бр. 3/2022 г.: „Някои проблем ни въпро си на прекра тя ва не-
то на тру до ви те пра во от но ше ния в усло вията на обя ве но из вън-
ред но по ло же ние или из вън ред на епи де мич на об ста нов ка“ – 
А. Александров; „Отговорност на ра бо то да те ля за при чи не ни 
вре ди на не гов бивш ра бот ник или слу жи тел по чл. 226 КТ“ – 
М. Василева; „Оформяне на тру до ва та книж ка при прекра тя ва не 
на тру до во то пра во от но ше ние“ – Т. Капитанов; „Предварителна 
закри ла при увол не ние“ – М. Първанов; „Въпроси и от го во ри по 
при ла га не на тру до во то за ко но да тел ст во“ – Л. Тодорова; „Запаз-
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ване на слу жеб но то пра во от но ше ние при пре обра зу ва не на ад ми-
нистра цията“ – И. Борисова; „Възможност за раз сроч ва не на за-
дъл же нията от гло би и иму щест ве ни санк ции пред ин спек цията 
по тру да“ – Т. Дичева; „Условия за при до би ва не пра во на пен сия 
през 2022 го ди на“ – Е. Атанасова; „Отпускане и из пра ща не на га-
ран ти ра ни взе ма ния на ра бот ни ци те и слу жи те ли те при не-
състоятел ност на ра бо то да те ля“ – М. Тодорова; „Особености при 
оси гу ря ва не то на са мо оси гу ря ва щи те се ли ца“ – В. Заркова.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 2/2022 г. с при ло же ние „Преглед на про м е н  и те 
в Закона за сче то вод ст во то от вли за не то му в си ла до края на 
2021 го ди на“ – Б. Костов: „Основни въпро си на го диш но то сче-
то вод но приключ ва не в зе ме дел ски те пред приятия“ – Х. Досев; 
„Какво тряб ва да съ дър жа от чет на та ин фор ма ция в го диш ния фи-
нан сов от чет на бю джет ни те ор га ни за ции за 2021 го ди на“ – 
М. Цветанова; „На вни ма нието на об щин ска та ад ми нистра ция“; 
„Актуални ука за ния от нос но сче то вод но то от чи та не на Програ-
мата за ком пен си ра не на не би то ви край ни клиен ти на елек три-
ческа енер гия“; „Санкции по ЗДДФЛ, на ла га ни на фи зи чески те 
ли ца – пре ки но си те ли на за дъл же нието за да нък, и на ли ца та – 
плат ци на съ от вет ни те до хо ди“ – Л. Цветкова; „Преходните пра-
ви ла в прав на та уред ба на ДДС, от на ся щи се до Обединеното 
крал ст во Великобритания и Северна Ирландия“ – И. Кондарев; 
„Данъчно тре ти ра не на достав ки на услу ги за да нъч но за дъл же но 
ли це, ре гистри ра но в Обединеното крал ст во Великобритания, с 
оглед на про ме ни те в ЗДДС, в си ла от 2021 г.“; „Особености на 
обла га не то с па тен тен да нък“ – Г. Минкова; „Какво пред виж дат 
про ме ни те в Закона за ре гистър БУЛСТАТ“ – В. Джилизов.

– бр. 3/2022 г.: „Счетоводно от чи та не на ком пен са циите за 
елек три ческа енер гия, вклю чи тел но и при тях но то пре фак ту ри ра-
не“ – Х. Досев; „Изменения на МСС 16 Имоти, ма ши ни и съ оръ-
же ния, за дъл жи тел ни за при ла га не у нас от 1.01.2022 г.“ – 
Б. Брезоева; „Счетоводно и да нъч но тре ти ра не в хи по те за на 
аван со во раз пре де ле ние на ди ви ден ти“ – Б. Костов; „Преглед на 
из ме не нията в Закона за кор по ра тив но то по до ход но обла га не, об-
на род ва ни в ДВ, бр. 17 от 1.03.2022 г., от нос но лич но то пол з ва не 
на фир ме ни ак ти ви“ – В. Филипов; „Какво пред виж дат про ме ни-
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те в Закона за да нъ ци те вър ху до хо ди те на фи зи чески те ли ца за 
2022 го ди на“ – Е. Попова; „Промени в ре да за тре ти ра не по ЗДДС 
на вауче ри те за хра на по чл. 209 ЗКПО“ – И. Кондарев; „Коментар 
на про ме ни те в Закона за мест ни те да нъ ци и такси, об на род ва ни 
на 28.01.2022 го ди на“ – Г. Минкова; „Преглед на про ме ни те в 
Закона за ак ци зи те и да нъч ни те скла до ве“ – А. Асенов, А. Раков.

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 10/2021 г.: „Пет го ди ни ре-
гу ла тор на ре фор ма – пет го ди ни ре гу ла то рен про вал“ – Т. Димов; 
„Развитие на про це су ал но то за ко но да тел ст во от нос но при кан ва-
не то на стра ни те към спо год ба в съ деб но то произ вод ст во“ – 
А. Ангелов; „Обжалване по ре да на чл. 248, ал. 3 ГПК“ – 
С. Велева-Моллова; „Разузнавателната об щ ност и тайни те спо со-
би за съ би ра не на ин фор ма ция за за щи та на на ционал на та си гур-
ност на САЩ. Възможни ре ше ния за спе циал ни те служ би и спе-
циали зи ра но то пра во съ дие в България“ – О. Стоичков; „25 го ди-
ни от въз ста но вя ва не то на Върховния ад ми нистра ти вен съд“; 
„Слово на г-жа Илияна Йотова – ви цепре зи дент на Република 
България [на тър жест во то по слу чай 25 го ди ни от въз ста но вя ва-
не то на Върховния ад ми нистра ти вен съд]“; „Слово на г-н Георги 
Чолаков – пред се да тел на Върховния ад ми нистра ти вен съд [на 
тър жест во то по слу чай 25 го ди ни от въз ста но вя ва не то на Вър-
ховния ад ми нистра ти вен съд]“; „Слово на г-н Иван Демерджиев – 
ми нистър на пра во съ дието [на тър жест во то по слу чай 25 го ди ни 
от въз ста но вя ва не то на Върховния ад ми нистра ти вен съд]“; „Тъл-
ку вателно ре ше ние на ВКС от нос но на ча ло то на сро ка за явя ва не 
на ра бо та при въз ста но вя ва не след не за кон но увол не ние“; „Проф. 
Ангел Ангелов – ад ми нистра ти вист, фи нан со воправ ник и публич-
ноправ ник“ – Л. Караниколов.
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