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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. 4/2022 г. с приложение „Индустриална собственост.
Административнонаказателна защита на търговски марки и
промишлен дизайн като част от обхвата на закрила“ –
Н. Братов; „Представителство в общото събрание на етажните
собственици“ – С. Ставру; „Искът по чл. 108 от Закона за собствеността“ – Б. Найденов; „Новото решение на Конституционния
съд № 3/2022 г. и съдебната практика по прилагане на мораториума върху придобивната давност“ – А. Георгиев; „Особености,
свързани с клаузите, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори“ – Я. Ковачев; „За наемa на земеделски земи от общинския поземлен фонд“ – С. Куртева;
„Съдебна практика на ВКС по чл. 31 от Закона за собствеността“ – К. Тодоров; „Наследяване от низходящи на братя и сестри“ –
Ц. Петкова; „Практически проблеми в инвестиционния процес,
възникнали след измененията и допълненията на Закона за
устройство на територията през последните години“ – М. Гечева.
– Сп. „Труд и право“ – месечен дайджест – бр. 4/2022 г.:
„Трудов договор и наличие на друго правоотношение между
страните по него“ – А. Александров; „Предстоящи промени в
Кодекса на труда“ – В. Микова; „Общи условия за достъп до пазара на труда в България на чужденци – граждани на трети държави“ – Т. Капитанов; „Във връзка с полагаем допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден
съгласно чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ (не по-малко от 5 работни дни)
възникват следните въпроси:“ – Л. Тодорова; „Каква е процедурата за намаляване на допълнителен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1
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КТ, в случай че работник или служител отсъства от работа продължително време поради заболяване?“ – Л. Тодорова; „Има ли
работодателят право да постави изискване към служителя да ползва приоритетно полагащия му се платен годишен отпуск за
настоящата календарна година, преди да използва полагаемите се
дни за предходни години?“ – Л. Тодорова; „Служител работи по
трудово правоотношение и е упражнил правото си на пенсия за
осигурителен стаж и възраст преди сключване на трудовия договор. Има ли служителят право да прекрати трудовия си договор
на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ? Приложима ли е тази възможност, когато правото на пенсия не само е придобито, но е и
упражнено?“ – Л. Тодорова; „Имам 13 години стаж от втора категория труд като рентгенов лаборант. Сега работя по трудов договор, като работата е от трета категория. Мога ли да сключа допълнителен трудов договор на 4 часа като рентгенов лаборант?“ –
Л. Тодорова; „Работничка, която ползва майчинство за дете на 1
година и 4 месеца, иска да се върне на работа. Може ли предприятието, в което работи бабата на детето, да ѝ откаже да ползва
майчинството? Бабата работи на постоянен трудов договор“ –
Л. Тодорова; „Служител придобива право на пенсия през 2020 г.
Към момента на придобиване на правото има 8 години трудов
стаж във фирмата, но продължава да работи. От 1 април 2022 г.
ще бъде прекратен трудовият му договор с придобит трудов стаж
10 години. Колко заплати му дължи работодателят – 2 или 6
заплати?“ – Л. Тодорова; „Земеделски стопанин може ли да започне работа по трудов договор в държавната администрация и в
този случай прилага ли се чл. 107а, ал. 1 КТ?“ – Л. Тодорова; „В
предприятието се извършват съкращения. Една от съкратените
позиции се заема от майка в отпуск по майчинство. На нейно
място е назначен заместник, който има решение на ТЕЛК с повече от 50% инвалидност. За титуляря е поискано разрешение за
уволнение от Инспекцията по труда, но е получен отказ. Може ли
в този случай работодателят да прекрати трудовия договор на заместника?“ – Л. Тодорова; „Нов норматив за численост на политическия кабинет на министър“ – И. Борисова; „За новия размер
на минималната работна заплата, в сила от 1 април 2022 г., и плащания, обвързани с нея“ – Ж. Богомилова; „Инспекцията по тру-
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да стартира Национална кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения“; „Мярката „60 на 40“ продължава своето
действие и ще се прилага до 30 юни 2022 година“ – Е. Димитрова;
„Какво се променя в държавното обществено осигуряване през
2022 година“ – С. Малакова; „Становище изх. № 20-00-43 от
08.03.2022 г. по прилагането на Закона за бюджета на ДОО и
Закона за бюджета на НЗОК за 2022 година относно Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн.,
ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) и Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от
4.03.2022 г.)“; „Задължителни осигурителни вноски върху средствата, предоставяни под формата на ваучери за храна“ –
Д. Бойчев.
– Сп. „Счетоводство, данъци и право“ – месечен
дайджест – бр. 4/2022 г.: „Счетоводно отчитане и данъчно третиране на авансовите плащания“ – Х. Досев; „Счетоводно и данъчно третиране на ваучерите за храна – нови моменти за 2022 година“ – В. Филипов; „Ползване на данъчните облекчения за деца с
Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2021 година“ – Е. Попова; „Корекции при грешно данъчно третиране на
доставки или вътреобщностни придобивания, установено с влязъл в сила акт на органите по приходите“ – И. Кондарев; „Данъчно
третиране по ЗДДС и по ЗКПО на предоставени безвъзмездни
средства за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия“; „Актуален поглед върху митническия контрол
на парични средства в Европейския съюз“ – Ц. Мадански; „Какво
предвижда Законът за държавния бюджет за 2022 година“ –
В. Донкова.
– Сп. „Административно правосъдие“ – бр. 1/2022 г.: „25
години от възстановяването на дейността на Върховния административен съд на Република България. Обръщение от Кун
Ленартс, председател на Съда на Европейския съюз“; „25 години
от възстановяването на дейността на Върховния административен съд на Република България. Обръщение от Дидие Рейндерс,
еврокомисар по правосъдието“; „25 години от възстановяването
на дейността на Върховния административен съд на Република
България. Обръщение от Адриан Васкес Лазара, председател на
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Комисията по правни въпроси към Европейския парламент“;
„Океан от дългове“, криптовалути, печатниците на ФЕО и на
ЕЦБ, COVID-19 – последици“ – И. Г. Стоянов; „Конкуренция
между законово изискуеми процесуални представителства в съдебната фаза на административния процес“ – М. Младенов;
„Тълкувателни решения и определения на Общото събрание на
колегиите на Върховния административен съд. Тълкувателно решение № 12 по т. д. № 9/2019 г.“; „Тълкувателно решение № 13
по т. д. № 1/2021 г.“; „Тълкувателно решение № 14 по т. д.
№ 3/2021 г.“; „Определение по хода на делото от 10.01.2022 г. по
адм. дело № 6492/2021 г., V отд., докладчик Полина Богданова“;
„Кратки думи за един монографичен труд [Рец. за Симеонов, Г.
Публични вземания без данъчен характер с произход от Европейския съюз. С.: НБУ, 2021, 418 с.]“ – Р. Николова.
– Сп. „Правна трибуна“ – бр. 1/2022 г.: „Програма на конференцията [на тема „Медиацията в общностите – между теорията и практиката“]“; „Конфликти между съседи и проблеми в
кварталите“ – Д. Коларова; „Проблеми на общуването в
Общността“ – К. Михаел; „Центрове по медиация към общината – теоретични и практически аспекти“ – А. Комитова;
„Възможности за прилагане на медиация при училищни конфликти“ – П. Неделева; „Въвеждане на обучение по медиация в средните училища. Плюсове, минуси и трудности“ – Г. Бакалов; „Три
нестандартни приложения на медиацията в училищна среда“ –
С. Александрова.

