
63Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 6/2019

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. 5/2019 г.: „Сделките с имо ти – риско ве и от го вор ности. 
Риско ве от не дейст ви тел ност на сдел ки с имо ти при не дееспо-
соб ност и пред ста ви тел ст во“ – Б. Маринова; „Правни после ди ци 
от пра во то на над строява не и пра во то на пристроява не“ – В. Ле-
кова; „Дарението по раж да за дъл же ния за да ри те ля и пра ва за на-
да ре ния. Правна кон сул та ция“ – К. Добрев; „Равностойно обез-
ще те ние при от чуж да ва не на имо ти – част на соб ст ве ност, за дър-
жав ни нуж ди“ – Ж. Юрукова; „Разлика меж ду пло щи те по до ку-
мент за соб ст ве ност и ски ца при декла ри ра не и обла га не на нед-
ви жи ми те имо ти по Закона за мест ни те да нъ ци и такси“ – П. Леф-
теров; „Правен ре жим на зе ми те от оста тъч ния по зем лен фонд“ – 
С. Куртева; „Мерките за под кре па по бъл гар ско то пра во“ – 
А. Шопов; „Решение № 155 от 6.02.2019 г. на ВКС по гр. д. 
№ 1230/2018 г., ІІ г. о. Когато насле до да те лят е съста вил уни-
вер сал но за ве ща ние, но съ що та ка е из вър шил и да ре ния, не мо-
же да се приеме, че на кър не нието е рав но на за па зе на та част, 
без да се из вър ши остойностя ва не на при те жа ва ни те иму щест-
ва към мо мен та на от кри ва не на наслед ст во то с из важ да не на 
за дъл же нията и при ба вя не на да ре нията, съглас но чл. 31 от 
Закона за наслед ст во то. Само след фор ми ра не на ма са та по 
чл. 31 ЗН мо же пра вил но да се опре де ли с как во точ но е обла го-
де тел ст ван наслед ни кът по за ве ща ние и на кър не на ли е за па зе-
на та част на ище ца и в ка къв раз мер е на кър не нието, ка то за 
послед но то е не об хо ди мо да се приспа дат да ре нията в не го ва 
пол за (чл. 30, ал. 1 ЗН)“; „Издаване на раз ре ше ние за строеж, за-
поч ва не и за вър ш ва не на строител ст во то“ – М. Гечева; „Решение 
№ 112 от 29.10.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4681 от 2017 г., І г. о. 
Реална част от пар цел (УПИ) мо же да бъ де при до би ва на по дав-
ност или ако сро кът на вла де ние на та зи част е из те къл пре ди 
вли за не в си ла на Закона за те ри то риал но то и се лищ но устрой-
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ст во през 1973 г. (съглас но чл. 181, ал. 1–З (отм.) или ако е осъ-
щест вя ва но вла де ние в пе риод по ве че от 10 го ди ни след вли за не в 
си ла на Закона за устройст во на те ри то рията (ЗУТ), но при 
усло вие, че вла дя на та част от по зем ле ния имот мо же да се обо-
со би ка то са мостояте лен УПИ, съ образ но изиск ва нията на 
чл. 19 ЗУТ или ако та зи част се при съ еди ня ва към съ се ден имот 
по ре да на чл. 17 ЗУТ, а оста ва ща та част от го ва ря на изиск ва-
нията на чл. 19 ЗУТ или се при съ еди ня ва към съ се ден имот“; 
„Патентите в област та на из куст ве ния ин те лект“ – А. Костов.

– бр. 6/2019 г.: „Рискове от не дейст ви тел ност при иму щест-
ве ни те от но ше ния меж ду съпру зи“ – Б. Маринова; „Правата на 
тре то ли це по до го вор за из д ръж ка и гле да не“ – М. Павлова; 
„Изме ненията в Закона за кон це сиите от март 2019 г.“ – Я. Ко-
вачев; „Дължи ли се да нък за нед ви жим имот – ни ва, въз ста но ве-
на в строител ни те гра ни ци на на се ле но то място?“ – С. Куртева; 
„Решение № 6 от 6.02.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1568/ 2018 г., 
ІІ г. о. С иска по § 4к, ал. 8, т. 1, изр. 2 ПЗР ЗСПЗЗ (или с уста но-
ви те лен иск за соб ст ве ност към настоящия момент) мо гат да 
уста но вят пра ва та си и ли ца – соб ст ве ни ци на имо ти, които не 
под ле жат на рести ту ция по ЗСПЗЗ, но по па дат в гра ни ци те на 
те ри то рия по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ и гра ни ци те, на които имо ти 
след ва да бъ дат отра зе ни в пла на за но во обра зу ва ни те имо ти. 
Легитимиран от вет ник по иска е ли це то, което оспор ва пре-
тен ди ра но то от ище ца пра во. Областният упра ви тел, одобрил 
пла на за но во обра зу ва ни те имо ти, и Агенцията по ге оде зия, кар-
тогра фия и ка дастър (АГКК) не са ле ги ти ми ра ни от вет ни ци по 
иска по § 4к, ал. 8, предл. вто ро ПЗР ЗСПЗЗ или по иск за соб ст-
ве ност към настоящия мо мент“; „Промените в Закона за ка-
дастъ ра и имот ния ре гистър, об на род ва ни в ДВ, бр. 41 от 28 май 
2019 г.“ – В. Бакалова; „Отразяване на сер ви ту ти те вър ху зе ме-
дел ски зе ми в имот ния ре гистър, ка дастъ ра и в пла но ве те за 
устройст во на те ри то рията“ – А. Георгиев; „Съдебната прак ти ка 
по опре де ля не на дял от ве щи в тър гов ско то пред приятие на 
съпруг – ед но ли чен тър го вец“ – П. Голева; „Имуществената об щ-
ност меж ду съпру зи мо же да се прекра ти и по вре ме на бра ка“ – 
К. Добрев; „Решение № 129 от 14.02.2019 г. на ВКС по гр. д. 
№ 3314/2017 г., І г. о. Нотариалният акт за поправ ка ня ма са-
мостоятел но зна че ние, а пред ставля ва не раз дел на част от 
попра ве ния акт, ка то се счи та, че той ва жи с попра ве но то съ-
дър жа ние от да та та на из вър ш ва не то му, а не от да та та на 
поправ ка та. Поправката ня ма вещ ноправ но дейст вие и не 
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обусла вя настъп ва не то на вещ ноправ ни те после ди ци на обек ти-
ви ра ния в ос нов ния но та риален акт до го вор. По ре да на поправ-
ка та не мо же да се отстра ня ват греш ки при фор ми ра не на во-
ля та, да се про ме нят ви дът на сдел ка та, стра ни те по нея, да се 
за ме ня един нед ви жим имот с друг, да се из ключ ва или да се при-
ба вя нед ви жим имот, т.е. та ки ва по естест во то си поправ ки и 
до пъл не ния, които во дят до под мя на на стра ни те и пред ме та 
на до го во ра“; „Допустимост на ре гистра цията на кул тур на цен-
ност ка то тър гов ска мар ка. Колизионни пробле ми“ – А. Семер-
джиева.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 5/2019 г.: „Вписване в тър  гов ския ре гистър на 
дейст ви тел ни те соб ст ве ни ци на юри ди чески те ли ца по за ко на за 
мер ки те сре щу из пи ра не то на па ри“ – Б. Николова; „Идентифи-
циране на тър гов ска та тай на“ – Н. Фети; „Новата Директива от-
нос но па кет ни те ту ристи чески пъ ту ва ния и свър за ни те път ни-
чески услу ги“ – Т. Йончева; „Защита на тре то то ли це, да ло ре ал-
но обез пе че ние за чужд дълг чрез иск за не съ щест ву ва не на обез-
пе че но то взе ма не“ – Д. Маринов; „Решение № 179 от 8.04.2018 г. 
на ВКС по гр. д. № 163/2018 г., І г. о.“; „Обезсилване на цен на 
кни га от взиска те ля при из пъл не ние вър ху на лич ни цен ни кни ги 
(чл. 515 ГПК)“ – Г. Хорозов; „Отводът спо ред бъл гар ско то граж-
дан ско про це су ал но пра во“ – В. Гачев; „Изисквания към фи гу ра-
та на до ве ре но то ли це“ – М. Нацкин; „Особени изиск ва ния спря-
мо спе циали зи ра ни те пред приятия и ко опе ра ции на ли ца с 
уврежда ния при участието им в об щест ве ни по ръч ки“ – Ц. Попова.

– бр. 6/2019 г.: „Процедура за из ключ ва не на съд руж ник от 
дру жест во с огра ни че на от го вор ност“ – М. Лекова; „Търговската 
фир ма – същ ност, раз гра ни че ния и за щи та“ – М. Балабанова; 
„Продажба на за ло же но то иму щест во и раз пре де ле ние на постъ-
пи ли те су ми по ре да на Закона за осо бе ни те за ло зи“ – Б. Най-
денов; „Правото на от каз от до го во ра при да ден за да тък“ – 
В. Александров; „Защита на тре то то ли це, да ло ре ал но обез пе че-
ние за чужд дълг чрез иск за не съ щест ву ва не на ипо те ка та“ – 
Д. Маринов; „Правомощия на до ве ре но то ли це“ – М. Нацкин; 
„Изисквания към мол ба та за от кри  ва не на произ вод ст во по ста-
би ли за ция на тър го вец“ – А. Грозданов; „Решение № 35 от 
7.03.2019 г. на ВКС по т. д. № 1165/ 2018 г., II т. о., ТК. 
Отменителните иско ве имат обли га ционен, а не ве щен ха рак-
тер, до кол ко то евен ту ал на та им ос но ва тел ност не во ди до 
обра тен тран с ла тив но-ве щен ефект, т.е. връ ща не на пра ва та 
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вър ху имо ти те от но во в патри мо ни ума на съпру зи те, съ от вет-
но в ре жим на СИО, и има за после ди ца са мо оси гу ря ва не въз-
мож ност та на кре ди то ри те да се удовлет во рят от стойност-
та на де ла на длъж ни ка – 1/2, при за паз ва не дейст ви тел ност та 
на са ма та раз по ре ди тел на сдел ка по от но ше ние на стра ни те 
по нея. Следователно в раз глеж да ния слу чай не мо же да ста ва 
изоб що въпрос за не об хо ди мо дру гар ст во, по сми съ ла на чл. 216, 
ал. 2 ГПК, на два ма та съпру зи ка то от вет ни ци по от ме ни тел ни 
иско ве, ос но ва ни на лич ни за дъл же ния на еди ния от тях ка то 
ед но ли чен тър го вец“; „Правни аспек ти на прин ци пи те за въз ла-
га не на об щест ве ни по ръч ки“ – П. Станкулов.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 5/2019 г.: 
„Международната ор га ни за ция на тру  да и га ран циите за пра во то 
на ко лек тив но то пре го ва ря не“ – П. Петрова; „За пра во то на сдру-
жа ва не и не об хо ди мост та от га ран ти ра не то му“ – Ч. Христов; 
„Дисциплинарни на ка за ния по тру до вия до го вор – ви до ве, ос но-
ва ния, и ред за на ла га не и за ли ча ва не“ – М. Василева; „Какви 
впис ва ния се пра вят в уве дом ле нието по чл. 62, ал. 5 от Кодекса 
на тру да“ – Л. Тодорова; „За за дъл же нието за де жур ст во или за 
раз по ло же ние на ра бо то да те ля“ – Т. Капитанов; „Въпроси и от го-
во ри от прак ти ка та на МТСП“; „Въпроси и от го во ри по за щи та та 
на лич ни те дан ни. Обработване на лич ни дан ни, в кон текста на 
тру до во то и слу жеб но то пра во от но ше ние“ – Н. Фети, Д. Тош-
кова-Николова; „Петнадесет сиг на ла, че ще постиг не те успех, до-
ри да не из глеж да та ка“ – И. Иванова; „Доказателствена си ла на 
ак та за уста но вя ва не на на ру ше ние на тру до во то за ко но да тел ст-
во, съста вен от дър жав ни те кон трол ни ор га ни“ – В. Мръчков; 
„Последните из ме не ния в на ред би те на дър жав но то об щест ве но 
оси гу ря ва не“ – К. Петрова; „Преглед на про ме ни те в Кодекса за 
со циал но оси гу ря ва не, за ся га щи из числя ва не то на раз ме ра на 
тру до ви те пен сии“ – Л. Язаджиева; „Указание № 1052-40-21 от 
25.04.2019 г. от нос но про ме ни те в пен сион но то за ко но да тел ст-
во“; „За „си гур ност та“ на пен сион но оси гу ри тел на та ни систе-
ма“ – А. Александров; „Дължат ли се здрав но оси гу ри тел ни 
вноски от са мо оси гу ря ва що се ли це, което по лу ча ва пен сия“.

– бр. 6/2019 г.: „Международната ор га ни за ция на тру да и 
ра бот но то вре ме и по чив ки те“ – А. Великова; „За за ко но да тел ни-
те „лу та ния“ в ре жи ма на пла те ния го ди шен от пуск“ – А. Алек-
сандров; „Имуществена от го вор ност на ра бот ни ка или слу жи те ля 
за вре ди, които е при чи нил на ра бо то да те ля“ – Ж. Богомилова; 
„Какви до ку мен ти има ме пра во да съх ра ня ва ме в тру до ви те до-
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сиета“ – Т. Капитанов; „Ролята на оценка та при слу жеб но то пра-
во от но ше ние“ – И. Борисова; „Обработване на лич ни дан ни, в 
кон текста на тру до во то и слу жеб но то пра во от но ше ние“ – Н. 
Фети, Д. Тошкова-Николова; „Връчване на ак та за уста но вя ва не 
на ад ми нистра тив но на ру ше ние“ – Т. Дичева; „Особености при 
при ла га не на из ме не нията в на ред би те на дър жав но то об щест ве-
но оси гу ря ва не“ – В. Заркова; „Близо 19 000 справ ки за прог ноз-
ния раз мер на пен сията са напра ве ни по елек тро нен път“; „Ме-
тодика за из числя ва не на ин ди ви ду ал ния коефи циент на пен сии-
те, от пус на ти с на чал на да та след 31.12.2018 г. („но ва“ мето-
дика)“; „Методика за из числя ва не на ин ди ви ду ал ния коефи циент 
на пен сиите, от пус на ти с на чал на да та до 31.12.2018 г. („ста ра“ 
методика)“.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен дай-
джест – бр. 5/2019 г.: „Преглед на послед ни те про ме ни в Закона 
за сче то вод ст в о то, в си ла от 7.05.2019 г.“ – Х. Досев; „Реклама-
цията – същ ност, до ку мен ти ра не, сче то вод но от чи та не и да нъч ни 
аспек ти“ – Е. Рангелов; „Признаване на раз хо ди за ад во кат ски 
раз носки и от пис ва не на взе ма не по ре да на чл. 37 ЗКПО“; 
„Особености при обла га не то на до хо ди те на чуж дестран ни фи зи-
чески ли ца, в ка чест во то им на соб ст ве ни ци и упра ви те ли на тър-
гов ски дру жест ва“ – Л. Цветкова; „От сре да та на 2019 г. се въ-
веж да от ло же но на числя ва не на ДДС при внос на опре де ле ни ка-
те го рии сто ки“ – И. Кондарев; „Нови из ме не ния в да нъ ка вър ху 
нед ви жи ми те имо ти“ – Г. Минкова; „Правна уред ба на ре жи ма за 
впис ва не на дейст ви тел ни те соб ст ве ни ци по Закона за мер ки те 
сре щу из пи ра не то на па ри в тър гов ския ре гистър и ре гистъ ра на 
юри ди чески те ли ца с несто пан ска цел“ – С. Тихолов; „Отменя се 
за дъл же нието на ли ца та по чл. 4 ЗМИП за из гот вя не и из пра ща не 
на вътреш ни пра ви ла към ДАНС, в срок до 12 май 2019 г.“; 
„Преглед на про ме ни те в Правилника за при ла га не на Закона за 
ак ци зи те и да нъч ни те скла до ве“ – А. Асенов, А. Раков; „Какво 
пред виж дат послед ни те про ме ни в Закона за банко ва та не-
състоятел ност“ – В. Джилизов.

– бр. 6/2019 г.: „Важни аспек ти на из гот вя не то на кон со ли-
ди ра ни фи нан со ви от че ти“ – Б. Брезоева; „Основни аспек ти на 
да нъч но то обла га не по ре да на ЗКПО на зе ме дел ски те сто па ни – 
юри ди чески ли ца“ – Ц. Янкова; „Облагане на до хо ди те на фи зи-
чески ли ца, из вър ш ва щи дейност по произ вод ст во на сел скосто-
пан ска про дук ция“ – Е. Попова; „За за ко но съ образ ност та на 
изиск ва не то по лу ча тел на раз ва ле на достав ка, за която той е пла-
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тил аванс и е пол з вал пра во на да нъ чен кре дит по не го, да вър не 
на дър жа ва та приспад на тия ДДС и без да е по лу чил су ма та му от 
достав чи ка“ – И. Кондарев; „Данъчно тре ти ра не на достав ки на 
тех ни чески и кон сул тан т ски услу ги, ока за ни във връз ка с дру ги 
услу ги на нед ви жим имот в стра на та, с по лу ча тел чуж дестран но 
да нъч но за дъл же но ли це, които оста ват из вън при лож но то по ле 
на чл. 21, ал. 4, т. 1 ЗДДС“ – М. Кирилова; „Дължи ли се да нък за 
нед ви жим имот – ни ва, въз ста но ве на в строител ни те гра ни ци на 
на се ле но то място“ – С. Куртева; „Актуални про ме ни в застра хо-
ва тел но то за ко но да тел ст во“ – Н. Радлова; „Последни про ме ни в 
Наредба № 12 и Наредба № 22 на БНБ за ре гистъ ра на банко ви те 
смет ки и сейфо ве“ – В. Джилизов.

– Сп. „Съвременно пра во“ – бр. 1/2019 г.: „Проблеми на 
до пуска не то до ка са цион но об жал ва не по чл. 280 ГПК“ – 
И. Косто в; „Участие на ра бот ни ци те и слу жи те ли те в управле-
нието на пред приятието – съ дейст вие или огра ни че ния за ра бо то-
да те ля“ – К. Средкова; „Разпоредбата на чл. 321, ал. 6 НК: Съдеб-
ната прак ти ка в тър се не на за ко но да тел ния за ми съл“ – И. Пуш-
карова; „Правно естест во на сро ка по под клауза 20.1 от Червената 
кни га на ФИДИК (1991) спо ред бъл гар ско то пра во“ – Л. Лазаров; 
„Нови по ло же ния в пен сиони ра не то на съ диите, про ку ро ри те и 
сле до ва те ли те“ – Ц. Попова.

– Сп. „Правна ми съл“ – бр. 2/2019 г.: „Тайната на съ деб но-
то съ ве ща ние в на ка за тел ния про цес“ – Я. Ройчев; „Активиране 
на про це ду ра та по чл. 50 ДЕС (Brexit)“ – Ц. Мелева; „Избира-
телни пра ва за ли ца с ин те лек ту ал ни затруд не ния и пси хич но-
здрав ни пробле ми – меж ду на род ни стан дар ти“ – Р. Янкулова; 
„Проблеми на прав ния ста тут на хо ра та с ин те лек ту ал ни затруд-
не ния или пси хо со циал ни раз стройст ва в България“ – М. Цокева; 
„Търговска“ и „пред приема ческа“ дейност и съ от но ше нието им с 
участието в тър гов ско дру жест во“ – Н. Павлевчев.

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 2/2019 г.: „Неадекватната 
уред ба на пре юди циал но то за пит ва не в бъл гар ския ГПК и 
НПК“ – А. Семов; „Обработването на дан ни за жур на листи чески 
це ли в кон текста на но вия Регламент (ЕС) 2016/679 за за щи та на 
лич ни те дан ни и из ме не ния Закон за за щи та на лич ни те дан ни“ – 
Д. Топчийска; „Възстановяване на на ка за тел ни де ла, по които е 
при ло жен чл. 78а НК“ – П. Раймундов; „Финансовият кон трольор 
в кор по ра тив ния свят“ – И. Лечева; „Субекти, стра ни и участ ни-
ци в мит ни чески те ра зуз на ва тел ни произ вод ст ва“ – И. Младенов; 
„Разпитът на сви де тел в до съ деб но то произ вод ст во ка то фор ма 
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на об щу ва не“ – Н. Русева; „СЮБ приклю чи проект за укреп ва не 
на ин тегри те та на съ деб на та систе ма“.

– бр. 3/2019 г.: „Наказателният ко декс меж ду 1968 г. и 
2018 г. Между за ко но да те ля и об щест ве на та дейст ви тел ност 
(пър ва част)“ – И. Пушкарова; „Комплексна съ деб но ме ди цин ска 
и ав то тех ни ческа експер ти за. Целесъобразност на съв мест на та 
ра бо та на експер ти те“ – Д. Радойнова, М. Серафимов; „Достъпна 
сре да за хо ра та с ув реж да ния. Правен аспект и прак ти чески 
пробле ми“ – И. Митева; „Таксата на част ни те съ деб ни из пъл ни-
те ли за събра но взе ма не“ – Д. Иванов; „Импровизиран де бат по 
прав ни въпро си на тър жест во то за 140 г. от Търновската кон сти-
ту ция“; „Абсолвенти юристи от Софийския уни вер си тет по лу чи-
ха дипло ми те си на це ре мо ния в Народното събра ние“.


