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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. 2/2021 г.: „Режим на соб ст ве ност на къ щи те близ на ци и на 
двор но то място, в което са из гра де ни“ – А. Георгиев; „Въпроси 
на оси гу ря ва не на достъп и пре ми на ва не през нед ви жи ми имо-
ти“ – Б. Маринова; „Следва ли да бъ дат изпра ща ни съ об ще ния по 
чл. 26 от Административнопро це су ал ния ко декс на заин те ре со ва-
ни страни, пре ди да бъ де из вър ше но из ме не ние на ка дастрал ни те 
регистри?“ – П. Лефтеров; „Служене с об ща та вещ и пра ва та на 
оста на ли те съ соб ст ве ни ци. Разграничение меж ду „слу же не“ и 
„по лу ча ва не на пол зи те“ от об ща та вещ“ – Б. Пунев; „Съдебна 
прак ти ка по ма те рията на съ деб на та дел ба (чл. 341 ГПК)“ – 
К. Тодоров; „Наследяване и дел ба на на лич ни поимен ни ак ции“ – 
П. Голева; „Практически пробле ми при при ла га не то на разпо ред-
ба та на чл. 61, ал. 2 от Закона за наслед ст во то по от но ше ние на 
„не дееспо соб ни те“ – М. Малчев; „Промените в Правилника за 
впис ва нията (обн., ДВ, бр. 2 от 2021 г.)“ – В. Стоянов; „Особености 
и пробле ми при за поч ва не и изпъл не ние на ин ф раструк тур ни 
строежи“ – М. Гечева.

– бр. 3/2021 г. с при ло же ние „По ня кои въпро си, свър за-
ни с взе ма не то за про даж на та це на по пред ва ри те лен до го вор 
и обя вя ва не то му за окон ча те лен по иск на про да ва ча“ – 
Б. Първанова: „Екологични из ме ре ния на не га тор ния иск по 
чл. 109 от Закона за соб ст ве ност та. Анализ на съ деб на та прак ти-
ка“ – С. Ставру; „Съпоставка меж ду ре ван ди ка цион ния иск, до го-
вор ни те иско ве за пре да ва не или връ ща не на ве щи в на ту ра и 
вещ ни те иско ве за за щи та на пра во то на соб ст ве ност и вла де-
ние“ – Ц. Иванова-Стоянова; „Измененията в ре жи ма на зе ми те 
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по чл. 19 от Закона за соб ст ве ност та и пол з ва не то на зе ме дел ски-
те зе ми и по зем ле на та рести ту ция. (Параграф 12 от Заключител-
ните разпо ред би на Закона за из ме не ние и до пъл не ние на Закона 
за под по ма га не на зе ме дел ски те производители, обн., ДВ, бр. 103 
от 4.12.2020 г.)“ – С. Куртева; „Въпроси и от го во ри по ка дастъ ра 
и имот ния ре гистър. Непълноти и/ или греш ки в ка дастрал на та 
кар та. Разграничение меж ду не пъл но та и греш ка“ – П. Лефтеров; 
„Допустимо ли е не пъл но ле тен да напра ви от каз от наслед ст во и 
пред ставля ва ли то ва от каз от пра ва по сми съ ла на чл. 130, ал. 4 
от Семейния кодекс?“ – М. Малчев; „Още по те ма та в кон тек ста 
на но та риал на та прак ти ка. Последните из ме не ния на Правилника 
за впис ва нията и над граж да не то на имот ния ре гистър“ – М. Пав-
лова; „Акт обра зец 19 в строител ст во то ка то усло вие за запла ща-
не. Преглед на съ деб на та прак ти ка“ – И. Николаев; „Авторското 
пра во на ар хи тек та или проек тан та и ав тор ският над зор“ – 
А. Костов.

– бр. 4/2021 г. с при ло же ние „При упраж ня ва не на не де-
ли ми пра ва, при до би ти чрез насле дя ва не“ – М. Малчев: 
„Особености в обек ти те на пра во то на соб ст ве ност. Особености в 
ре жи ма на та ван ски те по ме ще ния в сгра да та – етаж на соб ст ве-
ност. Преглед на съ деб на та прак ти ка“ – А. Георгиев; „Искът по 
чл. 75 от Закона за соб ст ве ност та (Иск за за щи та на на ру ше но 
владение)“ – К. Добрев; „Измененията в Закона за кон це сиите от 
февру ари 2021 г.“ – Я. Ковачев; „За прав но то ос но ва ние при пол-
з ва не то на зе ми те от дър жав ния и от об щин ския по зем лен 
фонд“ – С. Куртева; „Вписване на ак то ве в Кадастралния ре-
гистър на нед ви жи ми те имо ти от Службата по геодезия, кар то-
гра фия и ка дастър“ – П. Цурева; „Практика по нор ма та. Практика 
на ВКС по ма те рията на съ деб на та дел ба (чл. 342–343 ГПК)“ – 
К. Тодоров; „Отбелязване на субро га цията към ипо те ка та“ – 
О. Маладжиков; „Фигурата „достав чик на он лайн услу ги за спо-
де ля не на съ дър жа ние“ спо ред Директива 2019/790“ – П. Петров.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 2/2021 г.: „Новите мо мен ти в произ вод ст во то по 
об жал ва не на от ка зи те на длъж ност ни те ли ца по ре гистра цията“ – 
Б. Николова; „Преглед на ут вър де на та прак ти ка на ВКС по де ла-
та за над пла те ни су ми за лихва по до го во ри за ипо те чен кре дит“ – 
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В. Гачев; „Проблемът за съпри чи ня ва не то на вре ди от постра да-
лия при не поз во ле но увреж да не в прак ти ка та на ВКС“ – И. Бог-
данова; „Пред ко го тряб ва да е напра ве но приз на ва не то на взе ма-
не то по чл. 116, б. „а“ от Закона за за дъл же нията и до го во ри те и с 
как ви конклу дент ни дейст вия мо же да се из вър ш ва то“ – 
Н. Симова; „Електронно пра во съ дие в усло вията на пан де мията 
от COVID-19. Публичното обя вя ва не на съ деб ни ак то ве в ин тер-
нет стра ни ца та на съ да“ – С. Игнатова; „Последиците от из ли за-
не то на Великобритания от Европейския съ юз („Брекзит“) вър ху 
меж ду на род ния граж дан ски про цес“ – Д. Драгиев; „Налагане на 
обезпе чи тел на мяр ка при оз д ра вя ва не или ста би ли зи ра не на 
пред приятието на длъж ни ка“ – Т. Николов; „Сравнителната 
рекла ма в България и не лоял на та конку рен ция“ – Л. Маркова.

– бр. 3/2021 г. с при ло же ние „Нелоялните тър гов ски 
прак ти ки и елек трон на та тър го вия в усло вията на 
COVID-19“ – Н. Братов: „Процесуални въпро си на ос но ва нието 
на иска по чл. 74 от Търговския за кон в прак ти ка та на ВКС“ – 
Н. Колев; „Инвеститори по до го вор за про даж ба на фи нан со ви 
ин стру мен ти“ – Р. Балтов; „Новите пра ви ла в Закона за елек трон-
на та тър го вия от нос но достав чи ци те на посред ни чески он лайн 
услу ги и достав чи ци те на он лайн тър сач ки“ – М. Захариев; 
„Извънредната епи де мич на об ста нов ка и отра же нието ѝ вър ху 
сдел ки те и от го вор ност та на длъж ни ка за не изпъл не ние на до го-
во ра“ – Г. Хорозов; „По въпро са за пред ставля ва не то на Проку ра-
турата на Република България по де ла та по ЗОДОВ“ – А. Иванов; 
„Съдебна прак ти ка на ВКС по чл. 298 от Гражданския про це су-
ален ко декс“ – К. Тодоров; „Първо събра ние на кре ди то ри те – 
раз ви тие на уред ба та и прак ти ка та“ – Н. Маданска; „Практически 
аспек ти на ня кои от из ме не нията в Закона за об щест ве ни те по-
ръч ки“ – Ц. Василева.

– бр. 4/2021 г.: „Относно суспен ди ра не то на пра во то на глас 
на съд руж ник в ООД“ – М. Балабанова; „Практика на ВКС в ма-
те рията на добро вол но то пред ста ви тел ст во (чл. 36 ЗЗД)“ – К. То-
доров; „Недействителност на спо ра зу ме нията за из ме не ние или 
прекра тя ва не на до го во ри в ре зул тат от из вън ред но по ло же ние 
или из вън ред на епи де мич на об ста нов ка“ – Г. Хорозов; „Поня-
тието за добро съ вест ност по чл. 12 от Закона за за дъл же нията и 
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до го во ри те и не добро съ вест ност та ка то ос но ва ние за въз ник ва не 
на пред до го вор на от го вор ност“ – А. Иванов; „Електронното 
връч ва не на при зов ки и съ об ще ния спо ред но ва та прав на уред ба 
в Гражданския про це су ален ко декс“ – П. Голева; „Противоречи 
ли чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК на българската Конституция?“ – 
С. Игнатова; „Някои пробле ми при об жал ва не на опре де ле нията 
по чл. 248, ал. 1 от Гражданския про це су ален ко декс“ – Я. Влади-
мирова; „Законосъобразност и проз рач ност при изпол з ва не то на 
„биск вит ки“ – Н. Фети.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 2/2021 г. с 
при ло же ние „За ня кои прав ни пробле ми, свър за ни с про фе-
сионал на та ква ли фи ка ция спо ред Кодекса на тру да“ – 
А. Александров: „Остава ли ко лек тив но то пре го ва ря не ме ха ни-
зъм за по добря ва не на усло вията на труд на ра бот ни ци те и служ-
телите след про ме ни те в Кодекса на тру да от де кем ври 2020 
година?“ – А. Александров; „Различия меж ду ра бо та та от раз-
стояние и на дом на та ра бо та“ – Н. Салчев; „Спиране на сро ко ве те 
за на ла га не на дис ципли нар ни на ка за ния“ – М. Василева; 
„Ползва не на от пуск при пър во на чал но постъп ва не на ра бо та“ – 
Т. Капитанов; „Преглед на прак ти ка та на ВКС, поста но ве на през 
2020 го ди на“; „Основания за ед ностран но прекра тя ва не на тру до-
вия до го вор от ра бо то да те ля по чл. 328 КТ“ – М. Първанов; 
„Създаване на вътреш ни пра ви ла за за щи та на лич ни те дан ни. 
Обработване под ръ ко вод ст во то на ад ми нистра то ра“ – Н. Фети, 
Д. Тошкова-Николова; „Възможности, които пре доста вя тру до-
во то законодателство, с цел ми ни ми зи ра не на риска от за ра зя ва не 
с COVID-19“ – Т. Дичева; „Само рискът от COVID-19 не е ос но-
ва ние за по да ва не на но ва декла ра ция за усло вия на труд“; „Нови 
де вет про фе сии са вклю че ни в Националната кла си фи ка ция на 
про фе сиите и длъж ности те през 2021 го ди на“ – Е. Димитрова; 
„Определяне на окон ча тел ния раз мер на оси гу ри тел ния до ход от 
са мо оси гу ря ва щи те се ли ца за 2020 го ди на“ – В. Заркова; 
„Изисквания при пред ла га не то и про даж ба та на пер со нал ни пен-
сион ни про дук ти – ПЕПП“ – Ж. Стоилова-Николова.

– бр. 3/2021 г.: „От 1 март 2021 г. вли зат в си ла про ме ни в 
Наредба № 5 от 2002 г. за съ дър жа нието и ре да за изпра ща не на 
уве дом ле нието по чл. 62, ал. 5 КТ“ – М. Василева; „Правни 
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проблеми, свър за ни с прекра тя ва не то на тру до ви те пра во от но ше-
ния на ха би ли ти ра ни те ли ца след на вър ш ва не на 65-го диш на въз-
раст“ – А. Александров; „Очаквани про ме ни в Наредбата за ра-
бот но то време, по чив ки те и отпуските, свър за ни със су ми ра но то 
от чи та не на ра бот но то вре ме и ре жи ми те „за де жур ст во“ и „на 
разпо ло же ние“, уре де ни в КТ“ – Ч. Христов; „Преглед на най-но-
ва та прак ти ка на ВКС, поста но ве на в на ча ло то на 2021 го ди на 
Коментар на Тълкувателно ре ше ние № 4/2017 от 1.02.2021 г. по 
тълк. д. № 4/2017 г. на ОСГК на ВКС“ – М. Първанов; „Подлежи 
ли на оце ня ва не дър жа вен служител, кой то е в изпи та те лен 
срок“ – И. Борисова; „Условия на труд при ра бо та от раз стоя-
ние“ – Т. Капитанов; „Националният план за дейст вие по заетост-
та – в под кре па за за паз ва не и въз ста но вя ва не на заетост та през 
2021 г.“ – Е. Димитрова; „Преглед на про ме ни те в Наредба 
№ Н-13 за по да ва не то и съх ра не нието на дан ни от работодателите, 
оси гу ри те ли те и от са мо оси гу ря ва щи те се ли ца“ – В. Заркова; 
„Из прак ти ка та на НАП. Становище изх. № 20-00-22 от 
10.02.2021 г. от нос но Наредба за из ме не ние и до пъл не ние на 
Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, на-
чи на и ре да за по да ва не и съх ра не ние на дан ни от работодателите, 
оси гу ри те ли те за оси гу ре ни те при тях лица, как то и от са мо оси-
гу ря ва щи те се ли ца (обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2021 г.)“; „Задължи-
телни оси гу ри тел ни вноски вър ху средствата, пре доста вя ни под 
фор ма та на вауче ри за хра на“ – Д. Бойчев; „Актуални усло вия за 
при до би ва не пра во на пен сия през 2021 г.“ – Е. Атанасова.

– бр. 4/2021 г.: „Промените в ре жи ма на ко ман ди ро ва не и 
изпра ща не на ра бот ни ци и слу жи те ли в рам ки те на пре доста вя не 
на услу ги“ – Л. Тодорова; „Затруднява ли дистан цион на та ра бо та 
раз мя на та на до ку мен ти меж ду стра ни те по тру до во то пра во от-
но ше ние“ – А. Александров; „Преглед на прак ти ка та на ВКС по 
при ла га не на тру до во то за ко но да тел ст во през 2020 го ди на. 
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; „Заплащане по вре ме на ра бо та в 
праз нич ни дни“ – Т. Капитанов; „Взема ли се пред вид ста жът от 
дру га дър жа ва – членка на ЕС, при опре де ля не раз ме ра на до пъл-
ни тел но то тру до во въз награж де ние за стаж и опит“ – М. Василева; 
„В по мощ на ра бо то да те ли те и длъж ност ни те ли ца по здра ве и 
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бе зо пас ност. В кои слу чаи тряб ва да бъ де по да де на декла ра цията 
по чл. 15 от Закона за здра вослов ни и бе зо пас ни усло вия на 
труд“ – Т. Дичева; „Видове пен сион ни про дук ти във фа за та на 
изпла ща не от уни вер сал ни те пен сион ни фон до ве“ – Б. Петков; 
„Промените в Кодекса за со циал но осигуряване, свър за ни с фа за-
та на изпла ща не на пен сиите от вто рия стълб и пра ва та на оси гу-
ре ни те ли ца“ – М. Тодорова.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен дай-
джест – бр. 2/2021 г.: „Година на три юби лей ни да ти и го диш ни-
ни за про фе сията на не за ви си ми те фи нан со ви оди то ри в Бъл-
гария“ – А. Свраков; „Данъчно тре ти ра не по Закона за кор по ра-
тив но то по до ход но обла га не на раз хо ди за PCR тесто ве за оси гу-
ря ва не на бе зо пас на ра бо та на слу жи те ли те“; „Актуални въпро си 
при пре доста вя не то на ин фор ма ция в НАП за изпла те ни до хо ди 
на фи зи чески ли ца през 2020 го ди на“ – Е. Попова; „Прилагане 
разпо ред би те на ЗДДФЛ във връз ка с опре де ля не на да нъч на та 
ос но ва за при до бит до ход от про даж ба на ак ции и дя ло ве в тър-
гов ско дружество, ка пи та лът на което е фор ми ран от апорт на 
нед ви жи мо иму щест во“; „Промените в ЗДДС, от на ся щи се до 
спе циал ния ре жим за обла га не с ДДС, на ре чен „ре жим в Съюза“, 
вли за щи в си ла от сре да та на 2021 го ди на“ – И. Кондарев; 
„Разяснения от нос но послед ни те из ме не ния в Закона за да нък 
вър ху до ба ве на та стойност във връз ка с декла ри ра не то и от чи та-
не то на да нъ ка“; „Мерки на тър гов ска та по ли ти ка и митата, с 
които се обла гат сто ки те с произ ход от САЩ при внос в България 
и в дру ги те дър жа ви – членки на Европейския съ юз“ – 
Ц. Мадански; „Извънредното положение, застра хо ва не то и ту-
ристи чески те услу ги“ – П. Голева; „Нови мо мен ти в произ вод ст-
во то по об жал ва не на от ка зи те на длъж ност ни те ли ца при 
Агенцията по впис ва нията“ – Б. Николова.

– бр. 3/2021 г.: „Счетоводно тре ти ра не на изпла ща ни те ком-
пен са ции и помощи, пре доста вя ни с цел за паз ва не на заетост та“ – 
Х. Досев; „Счетоводно от чи та не по ре да на МСС на меж ду фир-
ме ни без лихве ни заеми“ – Б. Брезоева; „За удъл же ни те сро ко ве 
от нос но го диш но то сче то вод но и да нъч но приключване, вклю чи-
тел но за 2020 го ди на“ – В. Филипов; „Актуални въпроси, свър за-
ни с обла га не то на фи зи чески те ли ца – зе ме дел ски сто па ни“ – Л. 
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Цветкова; „Преглед на про ме ни те в Правилника за при ла га не на 
ЗДДС, в си ла от 9 февру ари 2021 го ди на“ – И. Кондарев; „Какво 
пред виж дат про ме ни те в ЗДДС, за ся га щи фискал ни те устройст ва 
и СУПТО“ – Б. Петрова; „Коментар на про ме ни те в Закона за 
мест ни те да нъ ци и такси, из вър ше ни през февру ари 2021 г.“ – Г. 
Минкова; „Несеквeсти ру емост на средствата, от пуска ни по ре да 
на Постановление № 325 на МС от 26.11.2020 г. и Постановление 
№ 218 на МС от 17.08.2020 г.“ – В. Джилизов.

– бр. 4/2021 г.: „Изисквания и сро ко ве за по да ва не на го диш-
ни те от че ти за дейност та за 2020 го ди на“ – Х. Досев; „Указание 
УК-1 от 2.03.2021 г. от нос но от чи та не на при хо ди от дър жав ни 
по мо щи във връз ка с пре одо ля ва не на послед ст вията от пан де-
мията от COVID-19“; „Новият обра зец на да нъч на декла ра ция по 
чл. 87а и чл. 88 ЗКПО“ – А. Георгиева; „Годишната да нъч на 
декла ра ция по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 го ди на и как во е важ но да 
знаем при нейно то по пъл ва не и по да ва не“ – Е. Попова; „Нови 
положения, свър за ни с дистан цион ни те про даж би на сто ки по 
„ре жим в Съюза“ – И. Кондарев; „Преглед на про ме ни те в 
Наредба № Н-18, произ ти ча щи от из ме не нията в ЗДДС“ – Б. Пет-
рова; „Завършване на без ка со во то пла ща не“ – Б. Найденов.

– Сп. „Съвременно пра во“ – бр. 3/2020 г.: „Понятие и об-
ща ха рак те ристи ка на со циал но то под по ма га не“ – К. Средкова; 
„Работно вре ме при ра бо та от раз стояние“ – А. Великова-
Стоянова; „Член 94 ЗЗД – епикри за на един ту мор“ – В. Брайков; 
„Договорна и де лик т на от го вор ност на ме ди цин ски те спе циа-
листи и ле чеб ни те за ве де ния за вреди, при чи не ни на па циен ти“ – 
М. Шаркова; „Особени об стоятел ст ва от зна че ние за ин ди ви-
дуали за цията на на ка за тел на та от го вор ност за престъпления, 
свър за ни с пси хи ческа при ну да“ – Р. Алексиев.

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 1/2021 г.: „Неизпълнението 
на съ деб ни ак то ве по ад ми нистра тив ни де ла“ – Г. Чолаков; 
„Правото на глас на ли ше ни те от сво бо да и поста ве ни те под 
запре ще ние ли ца. Международните из бор ни стан дар ти“ – И. 
Митева-Рупчева; „Производство за уста но вя ва не на кон ф ликт на 
ин те ре си. Втора част. Специфика на произ вод ст во то ка то ад ми-
нистра тив ноправ но явле ние“ – Н. Николов; „Разпит на де те в на-
ка за тел но то произ вод ст во. Национално и над на ционал но пра во. 
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Добрите меж ду на род ни прак ти ки“ – П. Оджакова; „Обръщение 
на Съюза на юристи те в България“; „Разследване на ком пю тър ни 
престъпле ния. Трета част. Финансирането и из зем ва не то ка то фа-
зи на огле да, пре тър с ва не то и из зем ва не то“ – И. Владова-Нед-
кова; „Тълкувателно ре ше ние № 4/2017 г. от 1 февру ари 2021 г. 
на ВКС във връз ка с прекра тя ва не на тру дов до го вор от ра бо то да-
те ли“; „Пилотен проект за за дъл жи тел на ме диация по де ла в че-
ти ри съ ди ли ща в стра на та“.

– бр. 2/2021 г.: „Оспорване на ба щин ст во то на де те то – ра-
ди кал на про мя на в ин сти ту та на произ хо да в Семейния ко декс 
през 2020 г.“ – Ц. Цанкова; „Ваксината сре щу COVID-19 и въпро-
сът за от го вор ност та за нейна та бе зо пас ност“ – П. Голева; „Ролята 
на ад во ка ти те и ад во ка ту ра та за ефек т но при ла га не на Хартата на 
ЕС на на ционал но рав ни ще“ – С. Марчев; „Съветът на настояте-
ли те ка то спе ци фи чен ор ган на дър жав но вис ше учи ли ще“ – 
Д. Димитрова; „Правни пробле ми при увол не нието по ра ди закри-
ва не на пред приятието, закри ва не на част от не го и съкра ща ва не 
на ща та“ – Х. Банов; „100 го ди ни от ин сти ту циона ли зи ра не то на 
евро пейския мо дел за кон сти ту ционен кон трол. 100 го ди ни от 
приема не то на ав стрийска та кон сти ту ция и съз да ва не то на 
Конституционния съд на Австрия“ – С. Игнатова; „Длъжен ли е 
съ дът слу жеб но да сле ди за ни щож ност та на сдел ки те?“ – 
И. Кънев; „Пороскопията и едже оско пията – не до оце ня ва но то 
„тре то ни во“ в дак ти лоско пията“ – Л. Георгиев.

– Сп. „Административно пра во съ дие“ – бр. 3/2020 г.: 
„Практика на ВАС по при ла га не на Закона за мит ни ци те“ – И. 
Стоянов; „Принудителните ад ми нистра тив ни мер ки по на ционал-
но то пра во от на ча ло то на ХХ век и уред ба та им в ня кои дър жа ви 
и над дър жав ни обра зу ва ния“ – С. Спасов.

– бр. 4/2020 г.: „Погасителна дав ност на публич ни те взе ма-
ния“ – Г. Минкова; „Някои прак ти чески аспек ти на обла га не то на 
достав ка та с ДДС“ – И. Стоянов.

– бр. 5/2020 г.: „Проект на ефек тив ност та на съ деб ния кон-
трол вър ху ак то ве те на ад ми нистра цията. Мерки за пре одо ля ва не 
на на ру ше но то пра во на спра вед лив про цес“; „Тълкувателни ре-
ше ния и опре де ле ния на Общото събра ние на ко ле гиите на 
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Върховния ад ми нистра ти вен съд“; „Тълкувателно ре ше ние № 1 
от 18.01.2021 г. по т. д. № 5/2019 г.“.

– Сп. „Бизнес и пра во“ – бр. 2 (10)/2020 г.: „Ликвидация на 
тър гов ски дру жест ва (част II)“ – А. Калайджиев; „Поглед към об-
хва та на от го вор ност та по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 ДОПК и от го вор-
ност та по чл. 177 ЗДДС“ – Н. Чилова; „Придобиват ли се член ст-
ве ни те пра ва при прехвър ля не на винку ли ра на поимен на ак ция 
без спаз ва не на изиск ва нията на уста ва за винку ли ра ност?“ – З. 
Ангелова; „Относно пра во то на мар копри те жа те ля да забра ни 
изпол з ва не то на по-къс но ре гистри ра на мар ка“ – Д. Димитрова.


