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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. 5/2021 г.: „Особености при промяна на режима на общото мазе в сградата – етажна собственост“ – А. Георгиев; „За владението
по предварителен договор и придобивната давност. Доплащането
на цената по предварителния договор, намерението за своене и
признанието, с което се прекъсва придобивната давност“ –
Д. Недев; „Уредбата на прекратяването на концесионните договори“ – Я. Ковачев; „Упражняване на правото на изкупуване по
чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността от няколко съсобственика“ – С. Ставру; „Практика на ВКС по материята на съдебната
делба (чл. 344 ГПК)“ – К. Тодоров; „Случай на наследяване в четвърти наследствен ред“ – Ц. Петкова; „Относно нотариалното
удостоверяване на дата, съдържание и подписи на частен документ. Кои нарушения биха довели до нищожност на нотариалното удостоверяване“ – К. Димитров; „Промените в Закона за
устройство на територията. Намаляване на административната
тежест за гражданите и бизнеса. (Бележки по ЗИДЗУТ, приет от
НС на 17.02.2021 г.)“ – В. Бакалова; „Интелектуалната собственост и роботиката – авторскоправни аспекти и решения в областта на патентите“ – А. Костов.
– Сп. „Търговско и облигационно право“ – месечен
дайджест – бр. 5/2021 г.: „Преструктурирането на банки и инвестиционни посредници след последните изменения на правната
рамка“ – Н. Маданска; „Юридически противоречия във връзка с
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въвеждането в публичния сектор на квалифициран електронен
подпис“ – А. Костов; „Признаване на вземането от длъжника като
основание за прекъсване на погасителната давност“ – П. Голева;
„Обжалваеми ли са действията на съдебния изпълнител по реда
на чл. 35 от Закона за особените залози“ – Д. Иванов; „Прелюдия
към Тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС“ –
П. Топуров; „Предявяване на иск“ – В. Гачев; „Способи за защита
правата на третите лица в производството по несъстоятелност“ –
Б. Николова; „Предели на компетентност при възлагането на обществени поръчки според вида възложител – публичен или секторен“ – Й. Маринова-Стефанова.
– Сп. „Труд и право“ – месечен дайджест – бр. 5/2021 г.:
„Подводните камъни“ на закона. Ваксинирането срещу COVID-19
в контекста на трудовите правоотношения“ – А. Александров;
„Ползване на неплатен отпуск при обявена извънредна епидемична обстановка. Зачитане на трудов и осигурителен стаж при ползване на неплатен отпуск“ – Л. Тодорова; „Може ли работодателят едностранно да прекрати ползването на платен годишен отпуск на работника“ – Т. Капитанов; „Случаи, при които е допустимо полагането на извънреден труд“ – Н. Салчев; „Преглед
на практиката на ВКС по прилагане на трудовото законодателство през 2020 година. Дисциплинарна отговорност“ – М. Първанов;
„Действия на работодателя при запор на трудово възнаграждение
на негов работник“ – М. Василева; „Как промените в Кодекса на
труда от края на 2020 г. ще променят административнонаказателната дейност на инспекцията по труда“ – Т. Дичева; „Продължават мерките в подкрепа на заетостта и изплащане на компенсации“ – Е. Димитрова; „Новите моменти при предаването в НОИ
на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник“ – С. Малакова.
– Сп. „Счетоводство, данъци и право“ – месечен дайджест – бр. 5/2021 г.: „Счетоводни и данъчни аспекти на търговията през интернет“ – Х. Досев; „Данъчно третиране на социалните разходи за транспорт на работници и служители във връзка
с прилагането на разпоредбите на ЗКПО“; „Ползване на данъчно
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облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен
имот от физическите лица“ – Л. Цветкова; „Доставки на стоки,
улеснявани чрез електронен интерфейс“ – И. Кондарев; „Облагане
с данък върху прехвърлителните сделки по реда на ЗМДТ“ –
Г. Минкова; „Някои важни правни положения в решенията на
ВКС, свързани с приложението на Кодекса за застраховането
през периода 2016–2020 г.“ – П. Голева; „Новата технологична
парадигма „Интернет на нещата“ (Internet of Things – IoT)“ –
Р. Балтов.
– Сп. „Търговско право“ – бр. 4/2020 г.: „Особености на
недопустимото съдебно решение при обективно съединяване на
искове“ – Т. Градинарова; „Задължението на господаря на работата от воденето на чужда работа без възлагане спрямо страните
според българското облигационно право“ – С. Иванов; „Изявлението за разваляне на договор по чл. 87, ал. 1 ЗЗД“ – Х. Танчева;
„За формата на сделките“ – А. Калайджиев; „Съдържание на течението на сп. „Търговско право“ за 2020 г.“.
– Сп. „Общество и право“ – бр. 3/2021 г.: „Единният механизъм за преструктуриране на кредитни институции. Философия
на сътрудничество и правна рамка“ – Н. Маданска; „Юридическа
характеристика и последици на стажа като стажант-юрист по
чл. 294 от Закона за съдебната власт. Актуални проблеми на правната уредба“ – Б. Стойчовска; „Процесуална субституция. Участие на прокурора и Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество в гражданския процес“ – Т. Коларов; „Някои аспекти на съдимостта на непълнолетните лица“ – П. Марков; „Правомощия на полицейските
органи да задържат граждани“ – В. Минчев; „Становище на
Съюза на юристите в България за последваща оценка на въздействието на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата
нормативна уредба, касаещи създаването, воденето и съхраняването на имотния регистър в Република България“; „Историческо
развитие на частната държавна собственост в българското законодателство (1878–1904)“ – П. Иванов; „Тълкувателно решение
№ 1 от 12.03.2021 г. на ВКС по въпроси, свързани с даването и
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предлагането на подкуп“; „Посягам към палитрата само когато
съм щастлива. Изложба на съдия Елка Хаджиева събра десетки
ценители на изкуството“.

