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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. 6/2021 г.: „Отговорност за вреди, причинени на околната среда“ – П. Голева; „Сравнение между правото на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността и сходни с него правни институти“ – В. Лекова; „Административноправна защита на вещните права на държавната собственост по чл. 80 от Закона за държавната собственост“ –
Ц. Иванова-Стоянова; „Разпределяне ползването на семейното
жилище при развод или предоставяне ползването му на един от
бившите съпрузи. Практически проблеми“ – С. Димитрова;
„Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 344
ГПК)“ – К. Тодоров; „За отказа от наследство на деца. Тълкувателно дело № 1 от 2021 г. на ОСГК на ВКС“ – В. Петров; „Новият
Закон за индустриалните паркове – добри намерения и необходимост от допълнителна конкретика“ – Б. Милчева, К. Томов;
„Технически паспорти на строежите“ – П. Цурева.
– бр. 7/2021 г.: „Възможни ли са разпоредителни действия
от името на етажната собственост?“ – С. Ставру; „Актуални
проблеми на управлението на жилищните комплекси от затворен
тип“ – Б. Маринова; „Въпроси, указания и отговори, касаещи видовете концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите“ – Я.
Ковачев; „Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената
реституция. (Параграф 12 от Заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на
земеделските производители, ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г.“ –
С. Куртев; „За възможността да се придобие по давност реална
част от недвижим имот в урбанизирана територия по § 4 от ПЗР
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от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“ –
Г. Мулешков; „Практика на ВКС по материята на съдебната делба
(чл. 346 ГПК)“ – К. Тодоров; „Обосноваване отговорността на
наследника, приел наследството по опис (CUM VIRIBUS
HEREDITATIS)“ – С. Тихолов; „Урегулирани поземлени имоти
без изход към път“ – А. Георгиев.
– Сп. „Търговско и облигационно право“ – месечен
дайджест – бр. 6/2021 г.: „Правният интерес на ищеца от иска по
чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ в практиката на ВКС“ – Н. Колев; „Правен
статут на социалното предприятие като субект на социалната и
солидарна икономика“ – П. Петков; „Нормативни ограничения
относно срока за изпълнение на парични задължения по договори
и последици от нарушаването им“ – Г. Хорозов; „Спорен въпрос
за намаляване на обезщетението на неимуществените вреди при
съпричиняване от пострадалия“ – П. Голева; „Извършването на
процесуални действия в електронна форма – крачка напред към
електронното правосъдие“ – Б. Николова; „Разглеждане на делото“ – В. Гачев; „Процесуални действия по АПК, отправени чрез
нецензурни думи, обиди или заплахи“ – А. Георгиев; „Промените
в Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки
по отношение на правилата за работата на комисията на възложителя“ – П. Цокова.
– бр. 7/2021 г.: „Процесуални въпроси на иска по чл. 29
ЗТРРЮЛНЦ в практиката на ВКС“ – Н. Колев; „Вината елемент
ли е от фактическия състав на отговорността по чл. 49 от Закона
за задълженията и договорите?“ – И. Тосков; „Практика на ВКС в
материята на косвения иск (чл. 134 ЗЗД)“ – К. Тодоров;
„Последици от незаконосъобразно изпълнително производство –
постановяване на неправилни съдебни актове и нарушаване на
основни права на длъжника“ – С. Игнатова; „За процесуалните
права на държавата като присъединен взискател в изпълнителното производство по ГПК“ – П. Топуров; „Конституционни и законови аспекти на прихващането в банковата несъстоятелност“ –
Н. Маданска; „Закрила на конкуренцията и нелоялни (недобросъвестни) търговски практики в контекста на новите промени в
Закона за защита на конкуренцията“ – Н. Братов.
– Сп. „Труд и право“ – месечен дайджест – бр. 6/2021 г.:
„За преддоговорните отношения на страните в процеса на сключ-
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ване на трудов договор“ – А. Александров; „Необходими условия
за ползване на редовен и допълнителен платен годишен отпуск“ –
Л. Тодорова; „Възникване на трудово правоотношение въз основа на избор“ – Т. Капитанов; „Преглед на практиката на ВКС по
прилагане на трудовото законодателство през 2020 година. Общи
основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 от
Кодекса на труда“ – М. Първанов; „Уговорено обезщетение при
прекратяване на трудовия договор“ – М. Василева; „Какви са законовите задължения на работодателите при проверка в предприятието от контролните органи на ГИТ“ – Т. Дичева; „Преглед
на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени в края на април 2021 година“ – Е. Атанасова; „Новите
специални основания за спиране на производствата по отпускане
и изплащане на парични обезщетения и пенсии от ДОО“ –
С. Малакова; „Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се
лица“ – Д. Бойчев; „Възможности за закупуване на осигурителен
стаж за времето на следването“ – В. Заркова.
– бр. 7/2021 г.: „За някои практически проблеми, свързани с
трудовите договори за допълнителен труд“ – А. Александров; „За
документите, които са необходими за сключване на трудов договор“ – М. Василева; „Реквизити и сключване на трудовия договор“ – Л. Тодорова; „Условия за определяне на почивките между
работните дни и тези в рамките на работния ден“ – Т. Капитанов;
„Трябва ли служителят да възстанови изплатената му сума за
представително облекло, в случай че не е уволнен, а напуска
сам“ – И. Борисова; „По някои въпроси, свързани с трудовото
възнаграждение и удостоверяването на изплащането му“ –
М. Първанов; „Може ли работодателят да извършва контрол,
който безспорно да установи наличието на алкохол или други
упойващи вещества в организма на негов служител“ – Т. Дичева;
„Актуални законодателни промени, свързани с въвеждането на
обслужване „на едно гише“ за предоставяне на достъп до пазара
на труда за чужденци в България“ – Х. Симеонов; „Нормативни
промени, в сила от 1.09.2021 г., засягащи изчисляването на индивидуалния коефициент на лицата, родени след 1959 г.“ –
Л. Язаджиева; „Методика за изчисляване на индивидуалния
коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след
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31.12.2018 г. (актуализирана януари 2019 г. и юни 2021 г.)“;
„Може ли да прекъсне осигуряването си едноличен търговец,
който временно преустановява дейността си“ – В. Заркова.
– Сп. „Счетоводство, данъци и право“ – месечен
дайджест – бр. 6/2021 г.: „Счетоводно отчитане на отстъпките за
клиенти за по-ранно плащане по реда на НСС и МСС“ –
Б. Брезоева; „Административни санкции, налагани за неспазване
на счетоводното законодателство“ – Х. Досев; „На 30 юни 2021
година изтича срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци по ЗКПО и за подаване на годишния отчет за дейността/статистическия отчет“ – А. Георгиев, Ц. Янкова; „Особености при
извършване на корекции в годишната данъчна декларация по
чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 година“ – Е. Попова; „Новият режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или
територии, в сила от 1 юли 2021 година“ – И. Кондарев;
„Прилагане на ставката от 9 на сто ДДС при доставка на храни и
напитки – НАП“; „Правна уредба в ДОПК, с която се въвеждат
изискванията на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане“ – Г.
Минкова; „Промени в изискванията към лицензите, одобренията
и разрешенията, издавани от БНБ на кредитните институции“ –
В. Джилизов.
– бр. 7/2021 г.: „Счетоводни аспекти на преобразуванията по
реда на Търговския закон“ – Х. Досев; „Данъчно третиране на
авансово разпределен дивидент от печалбата за текущата година“; „Какви санкции могат да се налагат при неспазване на някои
от разпоредбите в ЗДДФЛ през 2021 година“ – Л. Цветкова;
„Облагане с ДДС на доставките на туристически услуги без нощувка или с настаняване, но включващи и предоставени услуги
със собствени средства“ – И. Кондарев; „Особености на таксата
за битови отпадъци“ – Г. Минкова; „Преглед на тълкувателните
решения на ВАС относно прилагането на разпоредбите на чл. 19,
чл. 220 и чл. 221 ДОПК“ – Б. Гецова; „Какви промени настъпиха
след Brexit в митническото оформяне на стоките“ – И. Ставрева.
– Сп. „Правна мисъл“ – бр. 1/2021 г.: „Международните
договори и световните тенденции – идеята за избягване на двойно данъчно облагане“ – Г. Минкова, Б. Будинов; „За някои спорни въпроси при прилагането на правната защита срещу незаконно
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уволнение“ – Ц. Попова; „Европейската прокуратура – създаване
и компетентност“ – Г. Маринова, Д. Младенов; „Актуални аспекти на международноправния режим на биологичните оръжия“ –
А. Анастасов; „Екологоправен статус на българските граждани:
теоретични основи“ – Г. Пенчев; „Интересно изследване относно
юриспруденцията и легиспруденцията в светлината на институционалния контекст на правото“ – Г. Пенчев; „Първи лекториум
по академично правно писане“ – Й. Пангев.
– Сп. „Общество и право“ – бр. 4/2021 г.: „Поздравление
по случай Деня на Конституцията, юриста и съдебния служител“ – В. Славов; „Зачитане на националната конституционна
идентичност в Европейския съюз. Първа част. Логика на принципа, статус на интегрираната държава, понятие и проявление на
идентичността“ – А. Семов; „Задържане на лица от полицейски
органи в Република България“ – М. Йорданов; „Длъжен ли е съдът да следи служебно за нищожността на правните сделки, които
са от значение за решаване на правния спор?“ – П. Топуров;
„Особености на дължимата престация по договора за разпределение на ползването между съсобственици“ – К. Тодоров; „Властова
злоупотреба“ – М. Младенов; „За правната природа на обстоятелствата, изключващи обществената опасност на деянието“ –
М. Овчаров; „Тържествен концерт на Струнния оркестър при
Културния дом на СЮБ“ – С. Начева.
– Сп. „Административно правосъдие“ – бр. 6/2020 г.:
„Проект „Оценка на ефективността на съдебния контрол върху
актовете на администрацията. Мерки за преодоляване на нарушеното право на справедлив процес“ – правила за текущ мониторинг и оценка на съдебната практика на административните съдилища и на Върховния административен съд по отношение на
ефективния съдебен контрол и правото на достъп до съд (част 1);
„Тълкувателни решения и определения на Общото събрание на
колегиите на Върховния административен съд“; „Решения и
определения на ВАС“.
– бр. 1/2021 г.: „Проект „Оценка на ефективността на съдебния контрол върху актовете на администрацията. Мерки за преодоляване на нарушеното право на справедлив процес“ – правила
за текущ мониторинг и оценка на съдебната практика на административните съдилища и на Върховния административен съд
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по отношение на ефективния съдебен контрол и правото на
достъп до съд (част 2); „Тълкувателни решения и определения на
Общото събрание на колегиите на Върховния административен
съд и Върховния касационен съд“; „Определение № 1 от
2.03.2021 г. по т. д. № 2/2015 г.“; „Тълкувателни решения и определения на Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд“; „Тълкувателно решение № 3 от 20.03.2021 г.
по т. д. № 1/2019 г.“.
– Сп. „Юридически свят“ – бр. 1/2021 г.: „Обект и система
на наказателноправната защита на свободата на религията“ – Н.
Кузманова; „Относно размера на задължението по чл. 236, ал. 2
от Закона за задълженията и договорите“ – П. Голева; „Същност
на процесуалната субституция и разграничаването ѝ от други институти на гражданския процес“ – Т. Коларов; „Понятие за субективен елемент на обичайната норма на международното право“ –
А. Драгиев; „Неокантианската философия на правото – преход от
„дължимото“ към „съществуващото“ – Е. Флорова; „Библиография на българската правна литература за 2019 г.“ – Б. Балканджиева.

