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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. 1/2020 г. с при ло же ние „Защита на вла де ле ца и дър жа те ля 
за напра ве ни от тях раз носки в чужд имот“ – К. Добрев: 
„Издаване на за по вед за изпъл не ние по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за 
из важ да не на собственик, пол з ва тел или оби та тел от сгра да в ре-
жим на етаж на соб ст ве ност“ – П. Топуров; „Значение на осъ щест-
ве но то вла де ние вър ху имот – част на об щин ска соб ст ве ност“ – 
А. Георгиев; „Промени в Правилника за при ла га не на Закона за 
соб ст ве ност та и пол з ва не то на зе ме дел ски те зе ми. За разпо реж-
да не то с имо ти в бив ши те сто пан ски дво ро ве на прекра те ни те 
сел скосто пан ски ор га ни за ции“ – С. Куртева; „Приложимо ли е 
пра ви ло то на чл. 59 от Закона за за дъл же нията и до го во ри те при 
по га ся ва не на дълг от един от съпрузите?“ – И. Богданова; „Зали-
чаването на въз бра ни те след послед ни те про ме ни в Гражданския 
про це су ален ко декс“ – И. Николаев; „Актуални въпро си по при-
ла га не то на за ва ре ни те под роб ни устройст ве ни пла но ве при 
одобре на ка дастрал на кар та“ – В. Бакалова; „Решение № 52 от 
10.05.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2217/2018 г. II г. о. Основното 
пред наз на че ние на те ри то рията, в която по па да имо тът от 
пред ви де ни те в чл. 7 ЗУТ ви до ве те ри то рии, опре де ля да ли по-
зем ле ният имот е зе ме дел ски, или ур ба ни зи ран по своя ха рак тер, 
а от то ва за ви си пре ценка та да ли ще се при ла гат пра ви ла та на 
ЗУТ, или чл. 72 ЗН и ЗСПЗЗ за ре ал на та му по де ля емост. Когато 
по зем лен имот по па да в гра ни ци те на общ устройст вен план на 
на се ле но то място, то се ка сае до имот в ур ба ни зи ра на те ри то-
рия, спря мо кой то при ре ал на та му по де ля емост се при ла га 



69Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5/2020

чл. 200 ЗУТ. Без зна че ние е да ли имо тът е уре гу ли ран и с под ро-
бен устройст вен план и да ли е про ме не но пред наз на че нието му 
от зе ме дел ски по ре да на ЗОЗЗ“; „Основни по ло же ния в но вия 
Закон за мар ки те и ге ограф ски те оз на че ния“ – Ц. Таушанова.

– бр. 2/2020 г. с при ло же ние „Практически пробле ми при 
изпъл не ние на за дъл же ние за пре да ва не на де те“ – Д. Мари-
нов: „Прилежаща площ към сгра да в ре жим на етаж на соб ст ве-
ност“ – В. Стоянов; „Някои въпро си за не сек вести ру емост та на 
жи ли ще то по Гражданския про це су ален ко декс“ – И. Николаев; 
„Новият ре жим на кон це сиите за до бив на ми не рал на во да“ – 
Я. Ковачев; „Учредяване пра во на пол з ва не вър ху имо ти – част на 
дър жав на собственост, на по ли ти чески пар тии“ – Ж. Юрукова; 
„За пол з ва не то на зе ме дел ски зе ми ка то „бе ли пет на“ – С. Куртева; 
„Пространствени дан ни през приз ма та на Закона за ка дастъ ра и 
имот ния ре гистър и свър за ни те с тях пробле ми“ – П. Цурева; 
„Регистриране на соб ст ве ник в сгради, в които има са мостоятел-
ни обек ти“ – П. Лефтеров; „Практика по член 54, ал. 2 от Закона 
за ка дастъ ра и имот ния ре гистър“; „Вътрешни от но ше ния меж ду 
со ли дар ни длъж ни ци – бив ши съпрузи, по ипо теч ния кре дит“ – 
А. Георгиев; „Как, за що и ко га се за пе чат ва наслед ст во“ – 
К. Добрев; „Решение № 279 от 12.02.2019 г. на ВКС по т. д. 
№ 2905/2017 г., II т. о., ТК. Към гру па та на мъл ча ли во уго во ре ни-
те за дъл же ния по за кон след ва да бъ де от не се но и изиск ва не то, 
уста но ве но в чл. 168, ал. 4, пр. 1 ЗУТ, спо ред което пред пи са-
нията и за по ве ди те на ли це то, упраж ня ва що строите лен над-
зор, впи са ни в за по вед на та кни га, са за дъл жи тел ни за строите-
ля, пред приема ча и тех ни ческия ръ ко во ди тел на строежа, ка то 
не изпъл не нието им во ди до по раж да не на от го вор ност за 
строите ля по чл. 163 ЗУТ“.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во – ме се чен 
дайджест – бр. 1/2020 г.: „Ликвидация на за ли че ни по за кон тър-
гов ски дру жест ва и ко опе ра ции след 31 яну ари 2017 г. (§ 5г, ал. 5 
ПЗР ЗТРРЮЛНЦ)“ – М. Нацкин; „Промени в прав ния ре жим на 
ин вести цион ни те посред ни ци и цен трал ни те де по зи та ри на цен-
ни кни жа“ – В. Джилизов; „Договорът за из вър ш ва не на оценка“ – 
Г. Хорозов; „Отговорността на за лож ния кре ди тор при про даж ба 
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по ре да на чл. 37 от Закона за осо бе ни те за ло зи на дви жи ми вещи, 
които не при над ле жат на за ло го да те ля“ – В. Михайлов; „Новите 
фак ти чески съста ви на от го вор ност та на дър жа ва та за вре ди след 
послед ни те про ме ни в Закона за от го вор ност та на дър жа ва та и 
об щи ни те за вре ди“ – П. Голева; „Правният ре жим на потре би-
тел ски те спо ро ве съглас но из ме не нията в Гражданския про це су-
ален ко декс от 2019 г.“ – Д. Драгиев; „Разпределение на ма са та на 
не състоятел ност та – пра ви ла и прак ти ки“ – Н. Маданска; „Реше-
ние № 347 от 27.02.2019 г. на ВКС по т. д. № 687/2018 г., II т. о., 
ТК. Давността по от но ше ние на взе ма не то, на което кре ди тор 
ос но ва ва мол ба та си за от кри ва не на произ вод ст во по не-
състоятел ност по чл. 625 ТЗ, спи ра да те че на ос но ва ние 
чл. 628а, ал. 3 ТЗ, до ка то трае произ вод ст во то по не състоятел-
ност. Ако мол ба та е по да де на при на ли чието на дру го ви ся що 
произ вод ст во по чл. 625 ТЗ, обра зу ва но по пред ход на мол ба от 
друг кре ди тор, и вто ро то произ вод ст во бъ де прекра те но по ра-
ди от кри ва не на произ вод ст во по не състоятел ност по пър ва та 
мол ба, дейст вието на спи ра не то на дав ност та по от но ше ние 
на взе ма не то, на което вто рият кре ди тор е ос но вал мол ба та си 
по чл. 625 ТЗ, се за паз ва“; „Новите из ме не ния в Закона за об щест-
ве ни те по ръч ки“ – Ц. Василева.

– бр. 2/2020 г. с при ло же ние „Критичен поглед вър ху съ-
деб ни ре ше ния, при съж да щи обез ще те ния на вло жи те ли в 
Корпоративна тър гов ска банка за непри ла га не от стра на на 
Българската на род на банка на при ло жи мо то пра во на Евро-
пейския съ юз с ди рек тен ефект в област та на га ран ти ра ни те 
вло го ве“ – В. Димитров; „Някои въпро си на впис ва не то в имот-
ния ре гистър при пре обра зу ва не на тър гов ски дру жест ва и на за-
оби ка ля не на за ко на“ – П. Голева; „Търговско пра во в ри ми. 
Прекратяване на АД“ – О. Герджиков; „За ня кои въпро си във 
връз ка с тър гов ска та про даж ба с пред ва ри тел но пла ща не на це на-
та“ – М. Александров; „Застрахователните ли ми ти на обез ще те-
нието за не иму щест ве ни вре ди в прак ти ка та на бъл гар ски те съ ди-
ли ща през 2019 г.“ – С. Желев; „Промени ли се до ве рието към ар-
битраж но то произ вод ст во след из ме не нието на прав ния ре жим“ – 
М. Златарева; „Разпределение на ма са та на не състоятел ност та – 
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пра ви ла и прак ти ки“ – Н. Маданска; „Възстановяване на пред пла-
те ни те су ми за покри ва не на раз носки те в произ вод ст во то по не-
състоятел ност“ – Г. Стефанов, Т. Николов; „Новите из ме не ния в 
Закона за об щест ве ни те по ръч ки“ – Ц. Василева; „Прекратяване 
на про це ду ра та за въз ла га не на об щест ве на по ръч ка при на ли чие 
на ед на под хо дя ща офер та съглас но ак ту ал на та прак ти ка на КЗК 
и на ВАС“ – В. Андонова.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 1/2020 г. с 
при ло же ние „Социална фак то ло гия – важни по ка за те ли и 
циф ри, в си ла от 1.01.2020 г.“: „За за дъл же нието на ра бо то да те-
ля за не за бав но пре да ва не на тру до ва та книж ка след прекра тя ва-
не на тру до во то пра во от но ше ние“ – Н. Салчев; „Помагат ли ле-
гал ни те де фи ни ции за пра вил но то раз би ра не на за ко ни те“ – 
А. Александров; „Прекратяване на пла те ния го ди шен от пуск от 
стра на на ра бо то да те ля“ – Т. Капитанов; „Въпроси и от го во ри от 
прак ти ка та на МТСП“; „Задължителна застра хов ка за риска „тру-
до ва зло по лу ка“ и коефи циент на тру дов трав ма ти зъм за при ла га-
не през 2020 г.“ – К. Петкова; „Заповед № РД01-672 от 22 ок том в-
ри 2019 г. за опре де ля не на коефи циент на тру дов трав ма ти зъм за 
при ла га не през 2020 г.“; „Нови два де сет и де вет про фе сии са 
вклю че ни в Националната кла си фи ка ция на про фе сиите и длъж-
ности те от 1 яну ари 2020 г.“ – Е. Димитрова; „Правото на из бор 
за про мя на на оси гу ря ва не то и усло вията за не го во то упраж ня ва-
не“ – Б. Петков; „Промените в Кодекса за со циал но оси гу ря ва не 
и ос нов ни параметри, за ло же ни в бю дже та на дър жав но то об-
щест ве но оси гу ря ва не за 2020 го ди на“ – К. Атанасова; „Стано-
вище изх. № 20-00-1 от 2.01.2020 г. от нос но Закона за бю дже та на 
дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 99 
от 17.12.2019 г.) и Закона за бю дже та на Националната здрав но-
оси гу ри тел на ка са за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.)“; 
„Какво след ва да пред приемат ра бо то да те ли те през пър вия три-
ме се чен срок за по пъл ва не на кво та та по Закона за хо ра та с ув-
реж да ния“ – Т. Дичева; „Какво пред виж да Законът за бю дже та на 
НЗОК за 2020 г. и фи нан со ва та рам ка на здрав но то оси гу ря ва не 
през но ва та го ди на“ – Б. Маркова, С. Генев; „Бюджет на Нацио-
налната здрав но оси гу ри тел на ка са за 2020 г. (Извлечение)“.
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– бр. 2/2020 г.: „Практически затруднения, свър за ни с гра ти-
фи ка цион но то (благодарствено) обез ще те ние по чл. 222, ал. 3 
КТ“ – А. Александров; „Работодателят ня ма пра во ед ностран но 
да на ма ля ва тру до во то въз награж де ние на ра бот ни ка или слу жи-
те ля“ – Т. Томов; „Прекратяване на тру дов до го вор сре щу уго во-
ре но обез ще те ние“ – Т. Капитанов; „Права и за дъл же ния на пред-
ста ви те ли те на ра бот ни ци те и слу жи те ли те“ – С. Сербезова; 
„Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на МТСП“; „Заплащане на 
из вън ред ния труд“ – М. Василева; „За за дъл же нието на ра бо то да-
те ли те за раз ра бот ва не на ава риен план за пре дот в ра тя ва не и лик-
ви ди ра не на ава рии на ра бот но то място“ – Т. Дичева; „Какви 
политики, програ ми и мер ки пред виж да Националният план за 
дейст вие по заетост та за 2020 го ди на“ – Е. Димитрова; „Какви са 
ос нов ни те про ме ни в област та на пен сион но то оси гу ря ва не, влез-
ли в си ла от 1.01.2019 г. и 1.01.2020 г.“; „Указание изх. № 20-00-
13 от 15.01.2020 г. на НАП от нос но 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. 1 от 3.01.2020 г.)“; „Новите Национални рам ко ви 
до го во ри за ме ди цин ски и за ден тал ни дейности за пе риода 2020–
2022 г.“ – Б. Маркова, С. Генев.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен дай-
джест – бр. 1/2020 г.: „За ня кои въпро си, свър за ни с пред прия-
тията /да нъч но за дъл же ни те ли ца, които не са осъ щест вя ва ли 
дейност през от чет ния /да нъч ния пе риод“ – В. Филипов; „Обзор 
на про ме ни те в ЗКПО за 2020 го ди на, об на род ва ни в ДВ, бр. 96 от 
6.12.2019 г. и бр. 102 от 31.12.2019 г.“ – А. Георгиева; „Промените 
в Закона за да нъ ци те вър ху до хо ди те на фи зи чески те ли ца за 2020 
го ди на“ – Е. Попова; „Промени в ЗДДС, в си ла от 1.01.2020 г., на-
ло же ни от прак ти ка та на СЕС и въ веж да не на нор ми от 
Директивата за ДДС в на шия за кон“ – И. Кондарев; „За про ме ни-
те в ЗМДТ, из вър ше ни в края на 2019 г., и но ви те образ ци на да-
нъч ни декла ра ции по за ко на“ – Г. Минкова; „Преглед на про ме-
ни те в Закона за ак ци зи те и да нъч ни те скла до ве за 2020 го ди на“ – 
А. Асенов, А. Раков; „Основни по ли ти ки и па ра метри в Закона за 
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дър жав ния бю джет за 2020 го ди на“ – В. Донкова; „Държавен бю-
джет на Република България за 2020 го ди на (Извлечение)“.

– бр. 2/2020 г. с при ло же ние „Преглед на послед ни те про-
ме ни в Наредба № Н-18 от на ча ло то на 2020 г.“ – Б. Петрова; 
„Преглед на про ме ни те в Закона за сче то вод ст во то, в си ла от на-
ча ло то на 2020 го ди на“ – Х. Досев; „Ред за по да ва не на годишната 
да нъч на декла ра ция по чл. 92 ЗКПО, го диш ния от чет за дейност-
та и декла ра цията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за сче то вод ст во то 
за 2019 г.“ – Ц. Янкова; „Подаване на годишната да нъч на декла-
ра ция по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 го ди на“ – Е. Попова; „За прехвър-
ля не то на обо ро ти за ре гистра ция по ЗДДС при после до ва тел но 
из вър ш ва не на ед но род на дейност в един и съ щи тър гов ски 
обект“ – И. Кондарев; „Становище изх. № 20-00-22 от 3.02.2020 г. 
на НАП от нос но при ло же ние на разпо ред ба та на чл. 96, ал. 10 от 
Закона за да нък вър ху до ба ве на та стойност (ЗДДС), в си ла от 
1.01.2020 г., при после до ва тел но то из вър ш ва не на ед но род на 
дейност в един и съ щи тър гов ски обект от две или по ве че свър-
зани ли ца или ли ца, дейст ва щи съгла су ва но“; „Коментар на про-
ме ни те в Закона за мит ни ци те, об на род ва ни в края на 2019 го ди-
на“ – Г. Горанов; „Промени в Закона за БНБ, под гот вя щи въ веж-
да не на ев ро то в България“ – В. Джилизов.

– Сп. „Правна ми съл“ – бр. 4/2019 г.: „За ня кои кон сти ту-
цион ни аспек ти на пре зи ден т ско то ве то“ – Б. Делиев; „За встъп-
ва не то в пра ва та на кре ди то ра“ – Т. Генчев; „Бележки от нос но ос-
но ва нието за прекра тя ва не на член ст во в ООД по чл. 125, ал. 2 
ТЗ“ – Г. Григоров; „За съ деб ния кон трол вър ху ня кои спо со би на 
до каз ва не“ – Г. Маринова; „Отговорност на дър жа ва та по Закона 
за от го вор ност та на дър жа ва та и об щи ни те за вре ди от ад ми-
нистра тив на дейност в здра ве опаз ва не то“ – А. Рибарова, Л. Же-
кова; „Интересно и по лез но науч но из след ва не от нос но еко ло-
гоправ ни те кон ф лик ти [Рец. за Дубовик, Олга. Экологическая 
кон ф лик то ло гия (пре дупреж де ние и раз ре ше ние на эко ло го-пра-
вовых кон ф лик тов). М.: Норма, Инфра-М, 2019, 280 с. ]“ – Г. Пен-
чев; „Проф. д. ю. н. Васил Мръчков на 85 го ди ни“; „In memoriam. 
Чл.-кор. проф. Александър Янков“; „За чл.-кор. проф. Александър 
Янков“.
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– Сп. „Съвременно пра во“ – бр. 3/2019 г.: „Наказанието 
при съкра те но то съ деб но след ст вие“ – Р. Марков; „Прекратяване 
на за дъл же нието на упра ви те ля от во де не то на чуж да ра бо та без 
въз ла га не в бъл гар ско то обли га цион но пра во“ – С. Иванов; 
„Доколко ефек тив на е закрилата, пре доста вя на от бъл гар ско то 
тру до во за ко но да тел ст во на хо ра та с ув реж да ния“ – А. Алек сан-
дров, П. Класса; „Наказателноправна закри ла на лич ни те дан ни – 
опи тът на дру ги дър жа ви – членки на ЕС“ – Р. Димитрова; 
„Увеличаването на пен сион на та въз раст в Русия: въз мож ни ал-
тер на ти ви“ – Е. Мачулская; „Законово и ми ни мал но не об хо ди мо 
до го вор но съ дър жа ние на тру до вия до го вор за обу че ние по вре ме 
на ра бо та“ – Х. Банов; „Ново из да ние на „Система на бъл гар ско то 
наслед ст ве но пра во“ на проф. Венедиков“ – В. Петров.

– Сп. „Търговско пра во“ – бр. 4/2019 г.: „По по вод про ти-
во ре чията в нор ма тив на та уред ба от нос но пра ва та и за дъл же-
нията в здрав но то оси гу ря ва не в Република България и ня кои 
въпроси, пов диг на ти в съ деб на та практика, поста но ве на по иско-
ве на ле чеб ни за ве де ния за пла ща не на ме ди цин ска по мощ“ – 
Д. Зиновиева, И. Русчев; „Неприсъствени ре ше ния на ор га ни те на 
юри ди чески ли ца“ – Ц. Братоев; „Отговорност при во де не на пре-
го во ри и сключ ва не на тър гов ски сдел ки“ – А. Антонова; 
„Недействителност на прихващанията, из вър ше ни от длъж ни ка 
след на чал на та да та на непла те жоспо соб ност та и/ или свръх за-
дъл же ност та“ – П. Топуров; „Да се бо риш с вя тър ни мел ни ци, 
или пра во то ка то цен тра ли зи ращ ре гу ла тор пред де цен тра ли зи ра-
на та систе ма на крип то ва лу ти те“ – Г. Христов, Д. Руменчев; „In 
me moriam. Академик Чудомир Големинов (1930 – 2013 г.)“; 
„Actio de in rem verso и зна че нието на риска, ви на та и дейст вията 
в ли чен ин те рес от стра на на обед ни лия се“ – И. Богданова; 
„Въпроси на обез ще тя ва не то на вре ди те от де ликт“ – Х. Танчева; 
„Приноси в об ща та те ория на граж дан ско то и тър гов ско то пра-
во“ – С. Тасев; „Съдържание на сп. „Търговско пра во“ за 2019 г.

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 10/2019 г.: „Директива от-
нос но ав тор ско то пра во в циф ро вия еди нен па зар. Проблеми и 
добри ре ше ния“ – А. Костов; „Образуване, участие и ръ ко во де не 
на престъп но сдру же ние. Проблеми на прав на та ква ли фи ка ция в 
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съ деб на та прак ти ка“ – И. Пушкарова; „ДДС смет ка. Разделно 
пла ща не на ДДС – ми на ло, настояще и бъ де ще“ – Е. Тархова; 
„Обработка на лич ни дан ни от застра хо ва те лен бро кер“ – М. Ху-
бенова; „СЮБ в меж ду на род на та дейност на Международната 
асо циация на юристи те де мокра ти в края на 2019 г.“ – С. Начева; 
„Разпит на ма ло лет ни и не пъл но лет ни сви де те ли в до съ деб но то 
произ вод ст во“ – Н. Русева; „Допустимо ли е гри ми ра не при 
разпоз на ва не на ли ца“ – И. Аврамов; „НИП от че те успеш но 
изпъл не ние на проек ти по Оперативна програ ма „Добро управле-
ние“.

– Сп. „Административно пра во съ дие“ – бр. 4/2019 г.: 
„Правен преглед на тъл ку ва тел на та дейност на Върховния ад ми-
нистра ти вен съд след въз ста но вя ва не то му през 1996 го ди на. Част 
2 (2014 – 2018 г.); „Определения, поста но ве ни по тъл ку ва тел ни 
де ла, от въз ста но вя ва не то на Върховния ад ми нистра ти вен съд 
през 1996 го ди на“.

– бр. 5/2019 г.: „Анализ на тъл ку ва тел на та дейност на ВАС в 
пе риода след въз ста но вя ва не то му през 1996 г.“; „Правила за 
приема не на тъл ку ва тел ни ре ше ния от Общото събра ние на съ-
диите от пър ва или вто ра ко ле гия на Върховния ад ми нистра ти вен 
съд и от Общото събра ние на съ диите от ко ле гиите на Върховния 
ад ми нистра ти вен съд, приети с Решение на Пленума на ВАС от 
14.10.2019 г.“; „Решение на Административния съд по ма те риал-
ноправ ния въпрос“ – С. Спасов.

– Сп. „Европейски пра вен преглед“ – том ХХIV/2019 г.: 
„Хартата на ос нов ни те пра ва на Европейския съ юз в прак ти ка та 
на бъл гар ски те съ ди ли ща“ – А. Корнезов; „A New Milestone in the 
Enforcement of EU Competition Law through the Directive 
(EU)2009/1 (the ECN+ Directive)“ – G. Rizzo, M. Serafi mova; 
„Транс гра ничното дейст вие на мер ки те за преструк ту ри ра не в 
Евро пей ския съ юз и въз мож ности те за за щи та от не го“ – 
Р. Стоянов; „Понятието за дейст ви те лен при те жа тел на до хо да в 
ак ту ал на та прак ти ка на Съда на Европейския съ юз. Решения от 
26 фев ру ари 2019 го ди на по съ еди не ни де ла C-115/16, С-118/16, 
С-119/16 и C-229/16, ECLI:EU:C:2019:134, и по съ еди не ни де ла 
C-116/16 и C-117/16, ECLI:EU:C:2019:135“ – Т. Тодоров; „La 
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Charte des droits fondamentaux et effectivité de la protection des 
intérêts fi nanciers de l’Union: la Cour joue la carte du principe de 
légalité pénale. Arrêt du 17 janvier 2019, Dzivev e.a., C-310/16, 
EU:C:2019:30“ – M. Fartunova-Michel; „Преюдициални за пит ва-
ния, от пра ве ни от бъл гар ски юрис дик ции в пе риода 1.05.2019 – 
30.09.2019 г.“; „Спорът за па рич но за дъл же ние, произ ти ча що от 
ре ше ние на об що то събра ние на соб ст ве ни ци те на сгра да в ре жим 
на етаж на соб ст ве ност, е спор, свър зан с до го вор ни от но ше ния за 
пре доста вя не то на услу ги по сми съ ла на Регламент (ЕС) 
№ 1215/2012 и Регламент (ЕО) № 593/2008. Решение от 8 май 
2019 г., Кер, C-25/18, EU:C:2019:37“; „Директива 2006/112/ЕО 
до пуска ко рек ция на пла тен ДДС вслед ст вие на раз ва ля не то на 
до го вор за фи нан сов ли зинг, не за ви си мо от вля зъл в си ла ре ви-
зионен акт, опре де лящ ДДС вър ху це на та за це лия пе риод на ли-
зин га. Решение от 3 юли 2019 г., УниКредит Лизинг, C-242/18, 
EU:C:2019:558“; „Съдът на ЕС прие ре ше ние по въпро са да ли 
впис ва не то в спо ра зу ме ние, склю че но са мо с един от участ ни-
ците в раз след ва на ор га ни зи ра на престъп на гру па, на име на та и 
на оста на ли те пред по ла гаеми участ ни ци, на ру ша ва пре зум п цията 
за не ви нов ност. Решение от 5 сеп тем в ри 2019 г., AH и др. 
(Презумп ция за невиновност), C-377/18, EU:C:2019:670“; „Дирек-
тиви 2012/13/ЕС, 2013/48/ЕС и (ЕС) 2016/343 от нос но пра во то на 
ин фор ма ция, достъп до ад во кат и пре зум п цията за не ви нов ност 
са при ло жи ми към произ вод ст во то за наста ня ва не в пси хиатрич-
но за ве де ние по НПК, но не и в рам ки те на про це ду ри те по Закона 
за здра ве то. Решение от 19 сеп тем в ри 2019 г., Районна про ку ра-
ту ра – Лом, C-467/18, EU:C:2019:765“; „Критерии за раз гра ни че-
ние меж ду дейности те по пре нос и по разпре де ле ние на елек три-
ческа енер гия в пра во то на ЕС. Заключение на ге не рал ния ад во-
кат Pitruzzella по де ло Електроразпределение-юг, C-31/18, 
EU:C:2019:421; „Спо ред генералния ад во кат Szpunar из да ва не то 
на за по вед за изпъл не ние по чл. 410 ГПК не е доста тъч но ос но ва-
ние са мо по се бе си за из да ва не на ев ро пейска за по вед за за пор на 
банко ви смет ки по Регламент 655/2014. Заключение на ге не рал-
ния ад во кат Szpunar по де ло K. H. K. (Запор на банко ви сметки), 
C-555/18, EU:C:2019:652“; „Предложението на Европейската 



77Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5/2020

комисия за „Еразъм“: бъ де ща та Европейска програ ма за обра зо-
ва ние и обу че ние, мла деж и спорт“ – Е. Колева; „Въздушният 
пре воз вач не е длъ жен да ком пен си ра път ни ци те за за къс не ние 
вслед ст вие на пов ре да на са мо лет на гу ма от винт на писта та, ако 
е изпол з вал всич ки сред ст ва, с които е разпо ла гал, за да не до пус-
не то ва съ би тие да до ве де до го ля мо за къс не ние на съ от вет ния 
по лет. Решение от 4 април 2019 г., Germanwings, C-501/17, 
EU:C:2019:288“; „Про куратурата не мо же да из да ва ев ро пейски 
за по ве ди за арест, ако нейна та не за ви си мост от изпъл ни тел на та 
власт не е га ран ти ра на. Решение от 27 май 2019, OG и PI 
(Прокуратурата в Lübeck и в Zwickau), C-508/18 и C-82/19 PPU, 
EU:C:2019:456“; „Услугата на Skype за свър з ва не със ста ционар-
ни и мо бил ни те ле фон ни но ме ра е „елек трон на съ об щи тел на 
услу га“ съглас но пра во то на ЕС. Решение от 5 юни 2019 г., Skype 
Communications, C-142/18, EU:C:2019:460“; „Общият съд от ме ни 
ре ше нието на Европейската ко ми сия по де ло то Micula, с което 
изпла ща не то от Румъния на при съ де но от ар битра жен съд обез-
ще те ние по ин вести ционен до го вор бе ква ли фи ци ра но ка то дър-
жав на по мощ. Решение на Общия съд (вто ри раз ши рен състав), 
18 юни 2019 го ди на, по де ла T-624/15, T-694/15 и T-704/15, 
ECLI:EU:T:2019:423“; „Федерална ре публи ка Германия е на ру-
ши ла пра во то на ЕС, ка то е пред ви ди ла да нъч ни облек че ния за 
гер ман ски те мо тор ни пре воз ни сред ст ва в раз мер на съ от вет на та 
им так са за пол з ва не на път на та ин ф раструк ту ра в стра на та. 
Решение от 18 юни 2019 го ди на, Austria v Germany, C-591/17, 
ECLI:EU:C:2019:504“; „Използването до ри на съв сем крат ка из-
вад ка от му зи кал но произ ве де ние мо же да пред ставля ва на ру ше-
ние на пра ва та на про ду цен та на зву ко за пи са. Решение на Съда 
(го лям състав) от 29 юли 2019 го ди на, де ло C-476/17, 
ECLI:EU:C:2019:624“; „Дизайнът на дре хи ка то обект на закри ла 
ка то „про миш лен ди зайн“ и/ или ка то „произ ве де ние“ съглас но 
пра во то на ЕС. Решение от 12 сеп тем в ри 2019 г., Cofemel, 
C-683/17, EU:C:2019:721“; „Правото да бъ деш забра вен“ об вър з-
ва Гугъл са мо по от но ше ние на ре зул та ти те при тър се не от те ри-
то рията на Европейския съ юз. Решение на Съда (го лям състав) от 
24 сеп тем в ри 2019 го ди на, де ло C-507/17, ECLI:EU:C:2019:772“; 
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„Правото на ЕС за за щи та на лич ни те дан ни не до пуска съгла-
сието за ин ста ли ра не то на „биск вит ки“ при по се ще ние на ин тер-
нет стра ни ца да се да ва посред ст вом пред ва ри тел но от мет на то 
по ле. Решение от 1 ок том в ри 2019 г., Planet49, C-673/17, 
EU:C:2019:801“; „Европейският съд по пра ва та на чо ве ка публи-
ку ва пър во то си кон сул та тив но ста но ви ще“; „Латвия е на ру ши ла 
чл. 6 ЕКПЧ, ка то Върховният ѝ ад ми нистра ти вен съд е от ка зал да 
от пра ви пре юди циал но за пит ва не до Съда на ЕС. Решение на 
ЕСПЧ от 16 април 2019 по де ло Baltic Master Ltd. v Lithiania (жал-
ба № 55092/16)“; „Application of the EU Charter of Fundamental 
Rights by Bulgarian Courts“ – A. Kornezov; „Нов етап в при ла га не-
то на за ко но да тел ст во то на ЕС в област та на конку рен цията чрез 
Директива ECN“ – Дж. Рицо, М. Серафимова; „The Cross-Border 
Effect of the Resolution Measures in the European Union under 
Directive 2014/59/EU and their Judicial Review“ – R. Stoyanov; „The 
Concept of Benefi cial Ownership in the Current Case-law of the Court 
of Justice of the European Union. Judgments of the Court of Justice of 
the EU, 26 February 2019, in Joined Cases C-115/16, C-118/16, 
C-119/16 and C-299/16, ECLI:EU:C:2019:134 and C-116/16 and 
C-117/16, ECLI:EU:C:2019:135“ – T. Todorov; „Хартата на ос нов-
ни те пра ва и ефек тив ност та на за щи та та на фи нан со ви те ин те ре-
си на Европейския съ юз: Съдът на Европейския съ юз се по зо ва ва 
на прин ци па за на ка за тел на за ко но съ образ ност. Решение от 17 
яну ари 2019 г., Дзивев и др., C-310/16, EU:C:2019:30“ – М. Фър ту-
но ва-Мишел; „The Proposal of the European Commission for 
Erasmus: The Future European Programme for Education and 
Training, Youth and Sport“ – A. Koleva.

– Сп. „Бизнес и пра во“ – бр. 2/2019 г.: Издаване на ев ро-
пейска за по вед за за пор на банко ва смет ка в прак ти ка та на бъл-
гар ски те съ ди ли ща“ – Т. Градинарова; „Влияние на ня кои 
престъпле ния с меж ду на ро ден еле мент вър ху све тов на та ико но-
ми ка“ – А. Борисов; „Данъчната ин тегра ция в Европейския съ юз 
при усло вията и об хва та на прин ци па на спо де ле на та ком пе тент-
ност“ – Д. Петрова; „Търговските кни ги и тях но то до ка за тел ст ве-
но зна че ние“ – К. Мирчева; „Практика на Съда на ЕС от нос но не-
лоял ни те тър гов ски прак ти ки и достав ка та на не по ръ ча ни сто-
ки“ – Г. Горанов.



79Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5/2020

– бр. 3/2019 г.: „Противопоставимост на до го во ра за наем по 
от но ше ние на но вия приобре та тел на имо та“ – Т. Йосифова; 
„Специфики на тру до ва та дейност на чуж ден ци те в сфе ра та на 
ту риз ма в България“ – А. Андреева, Г. Йолова, Д. Димитрова; 
„Новият иск по параграф 6 от Преходните и заклю чи тел ни разпо-
ред би на Закона за из ме не ние и до пъл не ние на Закона за банко ва-
та не състоятел ност“ – М. Матеев; „Разваля ли се по си ла та на съ-
деб но то ре ше ние за евик ция до го во рът за прехвър ля не на нед ви-
жим имот?“ – Д. Недев; „Релацията „пра во – ико но ми ка“: све-
тоглед ни из ме ре ния на прав но то явле ние в усло вия на гло ба ли за-
ция и ди ги та ли за ция на све тов на та ико но ми ка“ – В. Иванов; 
„Задължението на ра бо то да те ля за пре да ва не на тру до ва та книж-
ка и от го вор ност та за не изпъл не нието му“ – Х. Банов.


