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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. 6/2021 г.: „Отговорност за вре ди, при чи не ни на окол на та сре-
да“ – П. Голева; „Сравнение меж ду пра во то на пол з ва не на зе мя-
та от су пер фи циар ния соб ст ве ник по чл. 64 от Закона за соб ст ве-
ност та и сход ни с не го прав ни ин сти ту ти“ – В. Лекова; „Админи-
стративноправна за щи та на вещ ни те пра ва на дър жав на та соб ст-
ве ност по чл. 80 от Закона за дър жав на та соб ст ве ност“ – 
Ц. Иванова-Стоянова; „Разпределяне пол з ва не то на се мейно то 
жи ли ще при раз вод или пре доста вя не пол з ва не то му на един от 
бив ши те съпру зи. Практически пробле ми“ – С. Димитрова; 
„Практика на ВКС по ма те рията на съ деб на та дел ба (чл. 344 
ГПК)“ – К. Тодоров; „За от ка за от наслед ст во на де ца. Тълкува-
тел но де ло № 1 от 2021 г. на ОСГК на ВКС“ – В. Петров; „Новият 
Закон за ин дустриал ни те пар ко ве – добри на ме ре ния и не об хо ди-
мост от до пъл ни тел на конкре ти ка“ – Б. Милчева, К. Томов; 
„Технически паспор ти на строежи те“ – П. Цурева. 

– бр. 7/2021 г.: „Възможни ли са разпо ре ди тел ни дейст вия 
от име то на етаж на та собственост?“ – С. Ставру; „Актуални 
пробле ми на управле нието на жи лищ ни те ком плек си от зат во рен 
тип“ – Б. Маринова; „Въпроси, ука за ния и отговори, ка саещи ви-
до ве те концесии, въз ла га ни по ре да на Закона за кон це сиите“ – Я. 
Ковачев; „Измененията в ре жи ма на зе ми те по чл. 19 от Закона за 
соб ст ве ност та и пол з ва не то на зе ме дел ски те зе ми и по зем ле на та 
реституция. (Параграф 12 от Заключителните разпо ред би на 
Закона за из ме не ние и до пъл не ние на Закона за под по ма га не на 
зе ме дел ски те производители, ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г.“ – 
С. Куртев; „За въз мож ност та да се при до бие по дав ност ре ал на 
част от нед ви жим имот в ур ба ни зи ра на те ри то рия по § 4 от ПЗР 
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от Закона за соб ст ве ност та и пол з ва не то на зе ме дел ски те зе ми“ – 
Г. Мулешков; „Практика на ВКС по ма те рията на съ деб на та делба 
(чл. 346 ГПК)“ – К. Тодоров; „Обосноваване от го вор ност та на 
наследника, приел наслед ст во то по опис (CUM VIRIBUS 
HEREDITATIS)“ – С. Тихолов; „Урегулирани по зем ле ни имо ти 
без из ход към път“ – А. Георгиев. 

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 6/2021 г.: „Правният ин те рес на ище ца от иска по 
чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ в прак ти ка та на ВКС“ – Н. Колев; „Правен 
ста тут на со циал но то пред приятие ка то су бект на со циал на та и 
со ли дар на ико но ми ка“ – П. Петков; „Нормативни огра ни че ния 
от нос но сро ка за изпъл не ние на па рич ни за дъл же ния по до го во ри 
и после ди ци от на ру ша ва не то им“ – Г. Хорозов; „Спорен въпрос 
за на ма ля ва не на обез ще те нието на не иму щест ве ни те вре ди при 
съпри чи ня ва не от постра да лия“ – П. Голева; „Извършването на 
про це су ал ни дейст вия в елек трон на фор ма – крач ка напред към 
елек трон но то пра во съ дие“ – Б. Николова; „Разглеждане на де ло-
то“ – В. Гачев; „Процесуални дейст вия по АПК, от пра ве ни чрез 
не цен зур ни ду ми, оби ди или запла хи“ – А. Георгиев; „Промените 
в Правилника за при ла га не то на Закона за об щест ве ни те по ръч ки 
по от но ше ние на пра ви ла та за ра бо та та на ко ми сията на въз ло жи-
те ля“ – П. Цокова. 

– бр. 7/2021 г.: „Процесуални въпро си на иска по чл. 29 
ЗТРРЮЛНЦ в прак ти ка та на ВКС“ – Н. Колев; „Вината еле мент 
ли е от фак ти ческия състав на от го вор ност та по чл. 49 от Закона 
за за дъл же нията и договорите?“ – И. Тосков; „Практика на ВКС в 
ма те рията на кос ве ния иск (чл. 134 ЗЗД)“ – К. Тодоров; 
„Последици от не за ко но съ образ но изпъл ни тел но произ вод ст во – 
поста но вя ва не на непра вил ни съ деб ни ак то ве и на ру ша ва не на 
ос нов ни пра ва на длъж ни ка“ – С. Игнатова; „За про це су ал ни те 
пра ва на дър жа ва та ка то при съ еди нен взиска тел в изпъл ни тел но-
то произ вод ст во по ГПК“ – П. Топуров; „Конституционни и за ко-
но ви аспек ти на прихва ща не то в банко ва та не състоятел ност“ – 
Н. Маданска; „Закрила на конку рен цията и нелоялни (недобро-
съвестни) тър гов ски прак ти ки в кон тек ста на но ви те про ме ни в 
Закона за за щи та на конку рен цията“ – Н. Братов. 

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 6/2021 г.: 
„За пред до го вор ни те от но ше ния на стра ни те в про це са на сключ-
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ва не на тру дов до го вор“ – А. Александров; „Необходими усло вия 
за пол з ва не на ре до вен и до пъл ни те лен пла тен го ди шен от пуск“ – 
Л. Тодорова; „Възникване на тру до во пра во от но ше ние въз ос но-
ва на из бор“ – Т. Капитанов; „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 го ди на. Общи 
ос но ва ния за прекра тя ва не на тру до вия до го вор по чл. 325 от 
Кодекса на тру да“ – М. Първанов; „Уговорено обез ще те ние при 
прекра тя ва не на тру до вия до го вор“ – М. Василева; „Какви са за-
ко но ви те за дъл же ния на ра бо то да те ли те при про вер ка в пред-
приятието от кон трол ни те ор га ни на ГИТ“ – Т. Дичева; „Преглед 
на про ме ни те в Наредбата за пен сиите и оси гу ри тел ния стаж, из-
вър ше ни в края на април 2021 го ди на“ – Е. Атанасова; „Новите 
спе циал ни ос но ва ния за спи ра не на произ вод ст ва та по от пуска не 
и изпла ща не на па рич ни обез ще те ния и пен сии от ДОО“ – 
С. Малакова; „Изтича сро кът за го диш но из рав ня ва не на оси гу-
ри тел ния до ход по от но ше ние на част от са мо оси гу ря ва щи те се 
ли ца“ – Д. Бойчев; „Възможности за за ку пу ва не на оси гу ри те лен 
стаж за вре ме то на след ва не то“ – В. Заркова. 

– бр. 7/2021 г.: „За ня кои прак ти чески проблеми, свър за ни с 
тру до ви те до го во ри за до пъл ни те лен труд“ – А. Александров; „За 
документите, които са не об хо ди ми за сключ ва не на тру дов до го-
вор“ – М. Василева; „Реквизити и сключ ва не на тру до вия до го-
вор“ – Л. Тодорова; „Условия за опре де ля не на по чив ки те меж ду 
ра бот ни те дни и те зи в рам ки те на ра бот ния ден“ – Т. Капитанов; 
„Трябва ли слу жи те лят да въз ста но ви изпла те на та му су ма за 
пред ста ви тел но облекло, в слу чай че не е уволнен, а на пуска 
сам“ – И. Борисова; „По ня кои въпроси, свър за ни с тру до во то 
въз награж де ние и удосто ве ря ва не то на изпла ща не то му“ – 
М. Първанов; „Може ли ра бо то да те лят да из вър ш ва контрол, 
кой то без спор но да уста но ви на ли чието на ал ко хол или дру ги 
упойва щи ве щест ва в ор га низ ма на не гов слу жи тел“ – Т. Дичева; 
„Актуални за ко но да тел ни промени, свър за ни с въ веж да не то на 
об служ ва не „на ед но ги ше“ за пре доста вя не на достъп до па за ра 
на тру да за чуж ден ци в България“ – Х. Симеонов; „Нормативни 
промени, в си ла от 1.09.2021 г., за ся га щи из числя ва не то на ин ди-
ви ду ал ния коефи циент на лицата, ро де ни след 1959 г.“ – 
Л. Язаджиева; „Методика за из числя ва не на ин ди ви ду ал ния 
коефи циент за пенсиите, от пус на ти с на чал на да та след 
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31.12.2018 г. (ак ту али зи ра на яну ари 2019 г. и юни 2021 г.)“; 
„Може ли да пре къс не оси гу ря ва не то си ед но ли чен търговец, 
кой то вре мен но пре уста но вя ва дейност та си“ – В. Заркова. 

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 6/2021 г.: „Счетоводно от чи та не на отстъп ки те за 
клиен ти за по-ран но пла ща не по ре да на НСС и МСС“ – 
Б. Брезоева; „Административни санк ции, на ла га ни за неспаз ва не 
на сче то вод но то за ко но да тел ст во“ – Х. Досев; „На 30 юни 2021 
го ди на из ти ча сро кът за декла ри ра не и вна ся не на го диш ни те да-
нъ ци по ЗКПО и за по да ва не на го диш ния от чет за дейност та /ста-
тисти ческия от чет“ – А. Георгиев, Ц. Янкова; „Особености при 
из вър ш ва не на ко рек ции в го диш на та да нъч на декла ра ция по 
чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 го ди на“ – Е. Попова; „Новият ре жим за 
дистан цион ни про даж би на сто ки, вна ся ни от тре ти стра ни или 
те ри то рии, в си ла от 1 юли 2021 го ди на“ – И. Кондарев; 
„Прилагане на став ка та от 9 на сто ДДС при достав ка на хра ни и 
на пит ки – НАП“; „Правна уред ба в ДОПК, с която се въ веж дат 
изиск ва нията на Директива 2011/16/ЕС от нос но ад ми нистра тив-
но то сътруд ни чест во в област та на да нъч но то обла га не“ – Г. 
Минкова; „Промени в изиск ва нията към ли цен зи те, одобре нията 
и раз ре ше нията, из да ва ни от БНБ на кре дит ни те ин сти ту ции“ – 
В. Джилизов. 

– бр. 7/2021 г.: „Счетоводни аспек ти на пре обра зу ва нията по 
ре да на Търговския за кон“ – Х. Досев; „Данъчно тре ти ра не на 
аван со во разпре де лен ди ви дент от пе чал ба та за те ку ща та го ди-
на“; „Какви санк ции мо гат да се на ла гат при неспаз ва не на ня кои 
от разпо ред би те в ЗДДФЛ през 2021 го ди на“ – Л. Цветкова; 
„Облагане с ДДС на достав ки те на ту ристи чески услу ги без но-
щув ка или с настаняване, но включ ва щи и пре доста ве ни услу ги 
със соб ст ве ни сред ст ва“ – И. Кондарев; „Особености на так са та 
за би то ви от па дъ ци“ – Г. Минкова; „Преглед на тъл ку ва тел ни те 
ре ше ния на ВАС от нос но при ла га не то на разпо ред би те на чл. 19, 
чл. 220 и чл. 221 ДОПК“ – Б. Гецова; „Какви про ме ни настъ пи ха 
след Brexit в мит ни ческо то офор мя не на сто ки те“ – И. Ставрева. 

– Сп. „Правна ми съл“ – бр. 1/2021 г.: „Международните 
до го во ри и све тов ни те тен ден ции – идеята за из бяг ва не на двой-
но да нъч но обла га не“ – Г. Минкова, Б. Будинов; „За ня кои спор-
ни въпро си при при ла га не то на прав на та за щи та сре щу не за кон но 
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увол не ние“ – Ц. Попова; „Европейската про ку ра ту ра – съз да ва не 
и ком пе тент ност“ – Г. Маринова, Д. Младенов; „Актуални аспек-
ти на меж ду на род ноправ ния ре жим на биоло гич ни те оръ жия“ – 
А. Анастасов; „Екологоправен ста тус на бъл гар ски те граж да ни: 
те оре тич ни ос но ви“ – Г. Пенчев; „Интересно из след ва не от нос но 
юриспру ден цията и ле гиспру ден цията в свет ли на та на ин сти ту-
ционал ния кон текст на пра во то“ – Г. Пенчев; „Първи лек то ри ум 
по ака де мич но прав но пи са не“ – Й. Пангев. 

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 4/2021 г.: „Поздравление 
по слу чай Деня на Конституцията, юриста и съ деб ния слу жи-
тел“ – В. Славов; „Зачитане на на ционал на та кон сти ту цион на 
иден тич ност в Европейския съ юз. Първа част. Логика на прин ци-
па, ста тус на ин тегри ра на та дър жа ва, по ня тие и проявле ние на 
иден тич ност та“ – А. Семов; „Задържане на ли ца от по ли цейски 
ор га ни в Република България“ – М. Йорданов; „Длъжен ли е съ-
дът да сле ди слу жеб но за ни щож ност та на прав ни те сдел ки, които 
са от зна че ние за ре ша ва не на прав ния спор?“ – П. Топуров; 
„Особености на дъл жи ма та преста ция по до го во ра за разпре де ле-
ние на пол з ва не то меж ду съ соб ст ве ни ци“ – К. Тодоров; „Властова 
зло употре ба“ – М. Младенов; „За прав на та при ро да на об стоятел-
ст ва та, из ключ ва щи об щест ве на та опас ност на деянието“ – 
М. Овчаров; „Тържествен кон церт на Струнния ор кестър при 
Култур ния дом на СЮБ“ – С. Начева. 

– Сп. „Административно пра во съ дие“ – бр. 6/2020 г.: 
„Проект „Оценка на ефек тив ност та на съ деб ния кон трол вър ху 
ак то ве те на ад ми нистра цията. Мерки за пре одо ля ва не на на ру ше-
но то пра во на спра вед лив про цес“ – пра ви ла за те кущ мо ни то-
ринг и оценка на съ деб на та прак ти ка на ад ми нистра тив ни те съ-
ди ли ща и на Върховния ад ми нистра ти вен съд по от но ше ние на 
ефек тив ния съ де бен кон трол и пра во то на достъп до съд (част 1); 
„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“; „Решения и 
определения на ВАС“. 

– бр. 1/2021 г.: „Проект „Оценка на ефек тив ност та на съ деб-
ния кон трол вър ху ак то ве те на ад ми нистра цията. Мерки за пре-
одо ля ва не на на ру ше но то пра во на спра вед лив про цес“ – пра ви ла 
за те кущ мо ни то ринг и оценка на съ деб на та прак ти ка на ад ми-
нистра тив ни те съ ди ли ща и на Върховния ад ми нистра ти вен съд 
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по от но ше ние на ефек тив ния съ де бен кон трол и пра во то на 
достъп до съд (част 2); „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 и Върховния ка са ционен съд“; „Определение № 1 от 
2.03.2021 г. по т. д. № 2/2015 г.“; „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 № 3 от 20.03.2021 г. 
по т. д. № 1/2019 г.“. 

– Сп. „Юридически свят“ – бр. 1/2021 г.: „Обект и систе ма 
на на ка за тел ноправ на та за щи та на сво бо да та на ре ли гията“ – Н. 
Кузманова; „Относно раз ме ра на за дъл же нието по чл. 236, ал. 2 
от Закона за за дъл же нията и до го во ри те“ – П. Голева; „Същност 
на про це су ал на та суб сти ту ция и раз гра ни ча ва не то ѝ от дру ги ин-
сти ту ти на граж дан ския про цес“ – Т. Коларов; „Понятие за су бек-
ти вен еле мент на оби чайна та нор ма на меж ду на род но то пра во“ – 
А. Драгиев; „Неокантианската фи ло со фия на пра во то – пре ход от 
„дъл жи мо то“ към „съ щест ву ва що то“ – Е. Флорова; „Библио-
графия на бъл гар ска та прав на ли те ра ту ра за 2019 г.“ – Б. Балкан-
джиева.


