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ÏÐÀÂÍÀ ÊÍÈÆÍÈÍÀ

Â ÏÐÀÂ ÍÈ ÒÅ ÑÏÈ ÑÀ ÍÈß

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. 4/2022 г. с при ло же ние „Индустриална соб ст ве ност. 
Административнонаказателна за щи та на тър гов ски мар ки и 
про миш лен ди зайн ка то част от об  хва та на закри ла“ – 
Н. Братов; „Представителство в об що то събра ние на етаж ни те 
соб ст ве ни ци“ – С. Ставру; „Искът по чл. 108 от Закона за соб ст-
ве ност та“ – Б. Найденов; „Новото ре ше ние на Конституционния 
съд № 3/2022 г. и съ деб на та прак ти ка по при ла га не на мо ра то ри-
ума вър ху при до бив на та дав ност“ – А. Георгиев; „Особености, 
свър за ни с клаузи те, из пъл не нието, из ме не нието и прекра тя ва не-
то на кон це сион ни те до го во ри“ – Я. Ковачев; „За наемa на зе ме-
дел ски зе ми от об щин ския по зем лен фонд“ – С. Куртева; 
„Съдебна прак ти ка на ВКС по чл. 31 от Закона за соб ст ве ност-
та“ – К. Тодоров; „Наследяване от низ хо дя щи на бра тя и сестри“ – 
Ц. Петкова; „Практически пробле ми в ин вести цион ния про цес, 
въз ник на ли след из ме не нията и до пъл не нията на Закона за 
устройст во на те ри то рията през послед ни те го ди ни“ – М. Гечева.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 4/2022 г.: 
„Трудов до го вор и на ли чие на дру го пра во от но ше ние меж ду 
стра ни те по не го“ – А. Александров; „Предстоящи про ме ни в 
Кодекса на тру да“ –  В.  Микова; „Общи усло вия за достъп до па-
за ра на тру да в България на чуж ден ци – граж да ни на тре ти дър-
жа ви“ – Т. Капитанов; „Във връз ка с по ла гаем до пъл ни те лен пла-
тен го ди шен от пуск за ра бо та при не нор ми ран ра бо тен ден 
съглас но чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ (не по-мал ко от 5 ра бот ни дни) 
въз ник ват след ни те въпро си:“ – Л. Тодорова; „Каква е про це ду-
ра та за на ма ля ва не на до пъл ни те лен от пуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 
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КТ, в слу чай че ра бот ник или слу жи тел от съст ва от ра бо та про-
дъл жи тел но вре ме по ра ди за бо ля ва не?“ – Л. Тодорова; „Има ли 
ра бо то да те лят пра во да поста ви изиск ва не към слу жи те ля да пол-
з ва приори тет но по ла га щия му се пла тен го ди шен от пуск за 
настояща та ка лен дар на го ди на, пре ди да из пол з ва по ла гаеми те се 
дни за пред ход ни го ди ни?“ – Л. Тодорова; „Служител ра бо ти по 
тру до во пра во от но ше ние и е упраж нил пра во то си на пен сия за 
оси гу ри те лен стаж и въз раст пре ди сключ ва не на тру до вия до го-
вор. Има ли слу жи те лят пра во да прекра ти тру до вия си до го вор 
на ос но ва ние чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ? Приложима ли е та зи въз-
мож ност, ко га то пра во то на пен сия не са мо е при до би то, но е и 
упраж не но?“ – Л. Тодорова; „Имам 13 го ди ни стаж от вто ра ка те-
го рия труд ка то рен т ге нов ла бо рант. Сега ра бо тя по тру дов до го-
вор, ка то ра бо та та е от тре та ка те го рия. Мога ли да склю ча до-
пъл ни те лен тру дов до го вор на 4 ча са ка то рен т ге нов ла бо рант?“ – 
Л. Тодорова; „Работничка, която пол з ва майчин ст во за де те на 1 
го ди на и 4 ме се ца, иска да се вър не на ра бо та. Може ли пред-
приятието, в което ра бо ти ба ба та на де те то, да ѝ от ка же да пол з ва 
майчин ст во то? Бабата ра бо ти на постоянен тру дов до го вор“ – 
Л. Тодорова; „Служител при до би ва пра во на пен сия през 2020 г. 
Към мо мен та на при до би ва не на пра во то има 8 го ди ни тру дов 
стаж във фир ма та, но про дъл жа ва да ра бо ти. От 1 април 2022 г. 
ще бъ де прекра тен тру до вият му до го вор с при до бит тру дов стаж 
10 го ди ни. Колко запла ти му дъл жи ра бо то да те лят – 2 или 6 
запла ти?“ – Л. Тодорова; „Земеделски сто па нин мо же ли да за-
поч не ра бо та по тру дов до го вор в дър жав на та ад ми нистра ция и в 
то зи слу чай при ла га ли се чл. 107а, ал. 1 КТ?“ – Л. Тодорова; „В 
пред приятието се из вър ш ват съкра ще ния. Една от съкра те ни те 
по зи ции се заема от май ка в от пуск по майчин ст во. На ней но 
място е наз на чен за мест ник, кой то има ре ше ние на ТЕЛК с по ве-
че от 50% ин ва лид ност. За ти ту ля ря е поиска но раз ре ше ние за 
увол не ние от Инспекцията по тру да, но е по лу чен от каз. Може ли 
в то зи слу чай ра бо то да те лят да прекра ти тру до вия до го вор на за-
мест ни ка?“ – Л. Тодорова; „Нов нор ма тив за числе ност на по ли-
ти ческия ка би нет на ми нистър“ – И. Борисова; „За но вия раз мер 
на ми ни мал на та ра бот на запла та, в си ла от 1 април 2022 г., и пла-
ща ния, об вър за ни с нея“ – Ж. Богомилова; „Инспекцията по тру-
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да стар ти ра Национална кам па ния за пре вен ция на мускул но-ске-
лет ни те сму ще ния“; „Мярката „60 на 40“ про дъл жа ва своето 
дейст вие и ще се при ла га до 30 юни 2022 го ди на“ – Е. Димитрова; 
„Какво се про ме ня в дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не през 
2022 го ди на“ – С. Малакова; „Становище изх. № 20-00-43 от 
08.03.2022 г. по при ла га не то на Закона за бю дже та на ДОО и 
Закона за бю дже та на НЗОК за 2022 го ди на от нос но Закона за 
бю дже та на дър жав но то об щест ве но оси гу ря ва не за 2022 г. (обн., 
ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) и Закона за бю дже та на Националната 
здрав но оси гу ри тел на ка са за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 
4.03.2022 г.)“; „Задължителни оси гу ри тел ни вноски вър ху сред-
ства та, пре доста вя ни под фор ма та на вауче ри за хра на“ – 
Д. Бойчев. 

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 4/2022 г.: „Счетоводно от чи та не и да нъч но тре ти-
ра не на аван со ви те пла ща ния“ – Х. Досев; „Счетоводно и да нъч-
но тре ти ра не на вауче ри те за хра на – но ви мо мен ти за 2 022   го ди-
на“ – В. Филипов; „Ползване на да нъч ни те облек че ния за де ца с 
Годишната да нъч на декла ра ция по чл. 50 ЗДДФЛ за 2021 го ди-
на“ – Е. Попова; „Корекции при греш но да нъч но тре ти ра не на 
достав ки или вътре об щ ност ни при до би ва ния, уста но ве но с вля-
зъл в си ла акт на ор га ни те по при хо ди те“ – И. Кондарев; „Данъчно 
тре ти ра не по ЗДДС и по ЗКПО на пре доста ве ни без въз мез д ни 
сред ст ва за ком пен си ра не на не би то ви край ни клиен ти на елек-
три ческа енер гия“; „Актуален поглед вър ху мит ни ческия кон трол 
на па рич ни сред ст ва в Европейския съ юз“ – Ц. Мадански; „Какво 
пред виж да Законът за дър жав ния бю джет за 2022 го ди на“ – 
В. Донкова. 

– Сп. „Административно пра во съ дие“ – бр. 1/2022 г.: „25 
го ди ни от въз ста но вя ва не то на дейност та на Върховния ад ми-
нистра ти вен съд на Република България. Обръщение от Кун 
Ленартс, пред се да тел на Съда на Европейския съ юз“; „ 25 го ди ни 
от в ъз ста но вя ва не то на дейност та на Върховния ад ми нистра ти-
вен съд на Република България. Обръщение от Дидие Рейндерс, 
еврокомисар по пра во съ дието“; „25 го ди ни от въз ста но вя ва не то 
на дейност та на Върховния ад ми нистра ти вен съд на Република 
България. Обръщение от Адриан Васкес Лазара, пред се да тел на 
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Комисията по прав ни въпро си към Европейския пар ла мент“; 
„Океан от дъл го ве“, крип то ва лу ти, пе чат ни ци те на ФЕО и на 
ЕЦБ, COVID-19 – после ди ци“ – И. Г. Стоянов; „Конкуренция 
меж ду за ко но во изиску еми про це су ал ни пред ста ви тел ст ва в съ-
деб на та фа за на ад ми нистра тив ния про цес“ – М. Младенов; 
„Тълкувателни ре ше ния и опре де ле ния на Общото събра ние на 
ко ле гиите на Върховния ад ми нистра ти вен съд. Тълкувателно ре-
ше ние № 12 по т. д. № 9/2019 г.“; „Тълкувателно ре ше ние № 13 
по т. д. № 1/2021 г.“; „Тълкувателно ре ше ние № 14 по т. д. 
№ 3/2021 г.“; „Определение по хо да на де ло то от 10.01.2022 г. по 
адм. де ло № 6492/2021 г., V отд., доклад чик Полина Богданова“; 
„Кратки ду ми за един мо ногра фи чен труд [Рец. за Симеонов, Г. 
Публични взе ма ния без да нъ чен ха рак тер с произ ход от Европей-
ския съ юз. С.: НБУ, 2021, 418 с.]“ – Р. Николова.

– Сп. „Правна три бу на“ – бр. 1/2022 г.: „Програма на кон-
фе рен цията [на те ма „Медиацията в об щ ности те – меж ду те-
орията и прак ти ка та“]“; „Конфликти меж ду съ се ди и пробле ми в 
квар та ли те“ – Д. Коларова; „Проблеми на об щу ва не то в 
Общността“ – К. Михаел; „Центрове по ме диация към об щи на-
та – те оре тич ни и прак ти чески аспек ти“ – А. Комитова; 
„Възможности за при ла га не на ме диация при учи лищ ни кон флик-
ти“ – П. Неделева; „Въвеждане на обу че ние по ме диация в сред-
ни те учи ли ща. Плюсове, ми ну си и труд ности“ – Г. Бакалов; „Три 
нестан дар т ни при ло же ния на ме диацията в учи лищ на сре да“ – 
С. Александрова.


