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„Актуални пре диз ви ка тел ст ва пред прав на та уред ба на ра бот но то 
вре ме“ – Н. Салчев; „Исковете по чл. 109 и чл. 108 ЗС – при лож но 
по ле и пред мет, впис ва не“ – К. Митева. 

– Сп. „Търговско пра во“ – бр. 4/2021 г.: „Относно при ло-
жи мост та на чл. 226 ГПК в произ вод ст ва та за спор на съ деб на ад-
ми нистра ция на граж дан ски те от но ше ния“ – К. Цолова; „Проти-
вопоставимост на до го во ра за наем на приобре та те ля на наета та 
вещ – същ ност и после ди ци“ – Д. Петров; „Някои про це су ал ни 
въпро си на на ционал но то пра во във връз ка с пре юди циал но то за-
пит ва не по чл. 267 ДФЕС“ – М. Маркова, А. Лешев; „Задължи-
телни или фа кул та тив ни не об хо ди ми дру га ри са стра ни те по до-
го вор в произ вод ст во то по пре дя вен от тре то ли це иск за ни щож-
ност на до го во ра?“ – С. Спасова; „Разсъждения от нос но ха рак те-
ра на сро ка по чл. 87, ал. 5 ЗЗД“ – Х. Танчева; „За на ча ло то на 
по га си тел на та дав ност при не устой ка, уго во ре на за за ба ве но из-
пъл не ние“ – И. Богданова; „За конклу дентно то приема не на 
наслед ст во“ – В. Димитров; „Съдържание на те че нието на сп. 
„Търговско пра во“ за 2021 г.“. 

– Сп. „Административно пра во съ дие“ – бр. 5/2021 г.: 
„Произнасяне на ад ми нистра тив но на каз ва щия ор ган със спо ра зу-
ме ние“ – С. Янкулова; „Тълкувателно ре ше ние № 8 от 16.09.2021 
по т. д. № 1/2020 г.“; „Тълкувателно ре  ше ние № 9 от 16 .09.2021 
по т. д. № 6/2020 г.“; „Искане от трич ле нен състав на Върховния 
ад ми нистра ти вен съд, Второ от де ле ние за уста но вя ва не на про ти-
во кон сти ту цион ност на раз по ред ба та на чл. 104, ал. 4, т. 1 от 
Закона за во ди те“; „Определение за до пусти мост на Конститу-
цион ния съд на Република България“; „Определение по хо да на 
де ло то от 14.06.2021 г. по адм. де ло № 74/2020 г., V отд., доклад-
чик съ дия Виолета Главинова“; „Определение по хо да на де ло то 
от 01.06.2021 г. по адм. де ло № 239/2021 г., VI отд., доклад чик съ-
дия Тодор Тодоров“; „Указател на съ деб ни те ак то ве“.

– бр. 6/2021 г.: „Обръщение на съ дия Георги Чолаков, пред-
се да тел на Върховния ад ми нистра ти вен съд, по по вод 25-ата го-
диш ни на от въз ста но вя ва не то на дейност та му, 1 де кем ври 
2021 г.“; „Данъчният фак ти чески състав – ос но вен въпрос на да-
нъч но то пра во“ – И. Г. Стоянов; „Тълкувателно ре ше ние № 10 от 
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16.09.2021 по т. д. № 7/2020 г.“; „Тълкувателно ре ше ние № 11 от 
03.12.2021 по т. д. № 3/2020 г.“; „Решения и опре де ле ния на ВАС, 
Първа ко ле гия“; „Решения и опре де ле ния на ВАС, Втора ко ле-
гия“; „Определение по хо да на де ло то от 27.09.2021 г. по адм. де-
ло № 9815/2020 г., V отд., доклад чик съ дия Емилия Иванова“; 
„Указател на съ деб ни те ак то ве“. 
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