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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. 5/2021 г.: „Особености при про мя на на ре жи ма на об що то ма-
зе в сгра да та – етаж на соб ст ве ност“ – А. Георгиев; „За вла де нието 
по пред ва ри те лен до го вор и при до бив на та давност. Доплащането 
на це на та по пред ва ри тел ния договор, на ме ре нието за своене и 
признанието, с което се пре къс ва при до бив на та дав ност“ – 
Д. Недев; „Уредбата на прекра тя ва не то на кон це сион ни те до го во-
ри“ – Я. Ковачев; „Упражняване на пра во то на из ку пу ва не по 
чл. 33, ал. 2 от Закона за соб ст ве ност та от ня кол ко съ соб ст ве ни-
ка“ – С. Ставру; „Практика на ВКС по ма те рията на съ деб на та 
делба (чл. 344 ГПК)“ – К. Тодоров; „Случай на насле дя ва не в чет-
вър ти наслед ст вен ред“ – Ц. Петкова; „Относно но та риал но то 
удосто ве ря ва не на дата, съ дър жа ние и под пи си на частен доку-
мент. Кои на ру ше ния би ха до ве ли до ни щож ност на но та риал но-
то удосто ве ря ва не“ – К. Димитров; „Промените в Закона за 
устройст во на територията. Намаляване на ад ми нистра тив на та 
те жест за граж да ни те и бизнеса. (Бележки по ЗИДЗУТ, приет от 
НС на 17.02.2021 г.)“ – В. Бакалова; „Интелектуалната соб ст ве-
ност и ро бо ти ка та – ав тор скоправ ни аспек ти и ре ше ния в област-
та на па тен ти те“ – А. Костов.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 5/2021 г.: „Преструктурирането на банки и ин-
вести цион ни посред ни ци след послед ни те из ме не ния на прав на та 
рам ка“ – Н. Маданска; „Юридически про ти во ре чия във връз ка с 
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въ веж да не то в публич ния сек тор на ква ли фи ци ран елек тро нен 
под пис“ – А. Костов; „Признаване на взе ма не то от длъж ни ка ка то 
ос но ва ние за пре къс ва не на по га си тел на та дав ност“ – П. Голева; 
„Обжалваеми ли са дейст вията на съ деб ния изпъл ни тел по ре да 
на чл. 35 от Закона за осо бе ни те за ло зи“ – Д. Иванов; „Прелюдия 
към Тълкувателно де ло № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС“ – 
П. Топуров; „Предявяване на иск“ – В. Гачев; „Способи за за щи та 
пра ва та на тре ти те ли ца в произ вод ст во то по не състоятел ност“ – 
Б. Николова; „Предели на ком пе тент ност при въз ла га не то на об-
щест ве ни по ръч ки спо ред ви да въз ло жи тел – публи чен или сек-
то рен“ – Й. Маринова-Стефанова.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 5/2021 г.: 
„Подводните ка мъ ни“ на за ко на. Ваксинирането сре щу COVID-19 
в кон тек ста на тру до ви те пра во от но ше ния“ – А. Александров; 
„Ползване на непла тен от пуск при обя ве на из вън ред на епи де мич-
на обстановка. Зачитане на тру дов и оси гу ри те лен стаж при пол-
зва не на непла тен от пуск“ – Л. Тодорова; „Може ли ра бо то да те-
лят ед ностран но да прекра ти пол з ва не то на пла тен го ди шен от-
пуск на ра бот ни ка“ – Т. Капитанов; „Случаи, при които е до-
пусти мо по ла га не то на из вън ре ден труд“ – Н. Салчев; „Преглед 
на прак ти ка та на ВКС по при ла га не на тру до во то за ко но да тел ст-
во през 2020 година. Дисциплинарна от го вор ност“ – М. Първанов; 
„Действия на ра бо то да те ля при за пор на тру до во въз награж де ние 
на не гов ра бот ник“ – М. Василева; „Как про ме ни те в Кодекса на 
тру да от края на 2020 г. ще про ме нят ад ми нистра тив нона ка за тел-
на та дейност на ин спек цията по тру да“ – Т. Дичева; „Продъл-
жават мер ки те в под кре па на заетост та и изпла ща не на ком пен са-
ции“ – Е. Димитрова; „Новите мо мен ти при пре да ва не то в НОИ 
на ве до мости за запла ти и тру до воправ ни до ку мен ти на прекра те-
ни оси гу ри те ли без пра воприем ник“ – С. Малакова.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен дай-
джест – бр. 5/2021 г.: „Счетоводни и да нъч ни аспек ти на тър го-
вията през ин тер нет“ – Х. Досев; „Данъчно тре ти ра не на со циал-
ни те раз хо ди за тран спорт на ра бот ни ци и служители във връз ка 
с при ла га не то на разпо ред би те на ЗКПО“; „Ползване на да нъч но 
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облек че ние за по добре ния и/ или ре монт на нед ви жим жи ли щен 
имот от фи зи чески те ли ца“ – Л. Цветкова; „Доставки на стоки, 
улес ня ва ни чрез елек тро нен ин тер фейс“ – И. Кондарев; „Облагане 
с да нък вър ху прехвър ли тел ни те сдел ки по ре да на ЗМДТ“ – 
Г. Минкова; „Някои важ ни прав ни по ло же ния в ре ше нията на 
ВКС, свър за ни с при ло же нието на Кодекса за застра хо ва не то 
през пе риода 2016–2020 г.“ – П. Голева; „Новата тех но ло гич на 
па ра диг ма „Интернет на не ща та“ (Internet of Things – IoT)“ – 
Р. Балтов.

– Сп. „Търговско пра во“ – бр. 4/2020 г.: „Особености на 
не до пусти мо то съ деб но ре ше ние при обек тив но съ еди ня ва не на 
иско ве“ – Т. Градинарова; „Задължението на госпо да ря на ра бо-
та та от во де не то на чуж да ра бо та без въз ла га не спря мо стра ни те 
спо ред бъл гар ско то обли га цион но пра во“ – С. Иванов; „Изявле-
нието за раз ва ля не на до го вор по чл. 87, ал. 1 ЗЗД“ – Х. Танчева; 
„За фор ма та на сдел ки те“ – А. Калайджиев; „Съдържание на те-
че нието на сп. „Търговско пра во“ за 2020 г.“.

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 3/2021 г.: „Единният ме ха-
ни зъм за преструк ту ри ра не на кре дит ни институции. Философия 
на сътруд ни чест во и прав на рам ка“ – Н. Маданска; „Юридическа 
ха рак те ристи ка и после ди ци на ста жа ка то ста жант-юрист по 
чл. 294 от Закона за съ деб на та власт. Актуални пробле ми на прав-
на та уред ба“ – Б. Стойчовска; „Процесуална субституция. Уча-
стие на про ку ро ра и Комисията за про ти во дейст вие на ко руп-
цията и от не ма не на не за кон но при до би то иму щест во в граж дан-
ския про цес“ – Т. Коларов; „Някои аспек ти на съ ди мост та на не-
пъл но лет ни те ли ца“ – П. Марков; „Правомощия на по ли цейски те 
ор га ни да за дър жат граж да ни“ – В. Минчев; „Становище на 
Съюза на юристи те в България за послед ва ща оценка на въз дейст-
вието на Закона за ка дастъ ра и имот ния ре гистър и под за ко но ва та 
нор ма тив на уредба, ка саещи създаването, во де не то и съх ра ня ва-
не то на имот ния ре гистър в Република България“; „Историческо 
раз ви тие на част на та дър жав на соб ст ве ност в бъл гар ско то зако-
нодателство (1878–1904)“ – П. Иванов; „Тълкувателно ре ше ние 
№ 1 от 12.03.2021 г. на ВКС по въпроси, свър за ни с да ва не то и 
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пред ла га не то на под куп“; „Посягам към па литра та са мо ко га то 
съм щастлива. Изложба на съ дия Елка Хаджиева събра де сет ки 
це ни те ли на из куст во то“.


