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ÏÐÀÂÍÀ ÊÍÈÆ ÍÈ ÍÀ

Â ÏÐÀÂÍÈÒÅ ÑÏÈÑÀÍÈß

Представляват ин  те рес след ни те ста тии от послед н и те 
книж ки на юри ди чески те спи са ния:

– Сп. „Собственост и пра во“ – ме се чен дайджест – 
бр. 5/2022 г.: „Отражение на про ме не ни те усло вия спря мо пред-
ва ри тел ни до го во ри за про даж ба на бъ дещ обект“ –  Б. Маринова; 
„Представляване на етаж ни те соб ст ве ни ци спря мо тре ти ли ца и 
пред съ да“ – С. Ставру; „Въпроси на произ вод ст во то по чл. 248 
от Гражданския про це су ален ко декс“ – А. Пунев; „Оспорване на 
произ хо да на де те то и обрат но то дейст вие на § 4 и 5 от Преходните 
раз по ред би към Закона за из ме не ние и до пъл не ние на Семейния 
ко декс от 2020 г.“ – В. Петров; „Търпимите строежи в чуж ди имо-
ти и пра во то на соб ст ве ност“ – И. Николаев; „Променен ли е бла-
го устройст ве ният ста тут на ате лиета та“ – Г. Мулешков; „Обез-
щетението при на ру ше ние на ав тор ско то пра во и срод ни те 
му пра ва не е проек ция на об ща та де лик т на от го вор ност“ – 
П. Петров.

– бр. 6/2022 г.: „Относно въз мож ност та за от мя на на взаим-
ни те, непре ки те, ак це сор ни те и прикри ти те да ре ния“ – К. Влади-
мирова; „Въвод във вла де ние на нед ви жим имот след вляз ло в си-
ла съ деб но ре ше ние по чл. 108 от Закона за соб ст ве ност та“ – 
Ц. Иванова-Стоянова; „Съдебна прак ти ка на ВКС по въпро си, 
свър за ни с до го во ра за наем“ – К. Тодоров; „Решения на Кон-
ституционния съд, свър за ни с ре жи ма на дър жав на та соб ст ве-
ност“ – А. Георгиев; „Определяне на из д ръж ка та на де те спо ред 
со циал но-ико но ми чески по ка за те ли“ – В. Петров; „Поправка на 
греш ки в но та риал ния акт“ – М. Павлова; „Право на про кар ва не 
съглас но член 193 от Закона за устройст во на те ри то рията“ – 
Н. Гаджанова; „Защо съ деб на та прак ти ка, ка саеща спо ро ве меж-



72 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 8/2022

ду до мей ни и тър гов ски мар ки в България, е не за ко но съ образ-
на“ – А. Костов.

– бр. 7/2022 г.: „Въпроси, за ся га щи сро ка за от мя на на да ре-
нието по чл. 227, ал. 3 от Закона за за дъл же нията и до го во ри те“ – 
К. Владимирова; „Може ли не добро съ вест ният про да вач по пред-
ва ри те лен до го вор за по куп ко-про даж ба на нед ви жим имот да 
осу ети над леж но то упраж ня ва не на пра во то на ку пу ва ча на иск 
по чл. 19 ЗЗД?“ – Н. Колев; „Собственост вър ху обект на кон це-
сия през вре метраене то и след прекра тя ва не то на кон це сионен 
до го вор“ – Я. Ковачев; „Собствениците по да ват декла ра ции в 
срок до 31 юли как ще пол з ват зе ме дел ски те зе ми“ – С. Куртева; 
„Придобиване на пра во на строеж в съ соб ст ве ност (съпри те жа-
ние)“ – В. Стоянов; „Предоставяне на се мейно то жи ли ще за пол з-
ва не на еди ния от съпру зи те след прекра тя ва не на бра ка“ – 
И. Богданова; „Преместваемите обек ти – ед на проблем на ево лю-
ция“ – А. Дюлгеров; „Използване на мар ка та под фор ма, раз лич-
на от ре гистри ра на та“ – Ц. Таушанова.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 5/2022 г.: 
„За ня кои прав ни пробле ми при тру до ви те спо ро ве, свър за ни с 
на ла га не то на дис ципли нар на от го вор ност“ – А. Александро в; 
 „Обезщетение за не из пол з ван пла тен го ди шен от пуск“ – М. Ва-
силева; „За за дъл же нието на ра бо то да те ля за из пла ща не на тру-
до во въз награж де ние“ – Т. Капитанов; „Необходимо ли е да се 
изиск ва раз ре ше ние от ин спек цията по тру да за прекра тя ва не на 
тру дов до го вор на слу жи тел, кой то е пен сионер по стаж и въз-
раст, но има ре ше ние на ТЕЛК, което е из да де но пре ди наз на ча-
ва не във фир ма та“; „Какво е пра вил но то прав но ос но ва ние от 
Кодекса на тру да, което се впис ва при сключ ва не на тру дов до го-
вор за вътреш но за мест ва не по чл. 259 КТ? Как се прекра тя ва та-
къв до го вор“; „Предстои ми да из ля за в от пуск по ра ди бре мен-
ност и раж да не, но по ред при чи ни не мо га да пол з вам 45-те дни 
бол нич ни пре ди раж да не. Работодателят твър ди, че е за дъл жи-
тел но да се пол з ват. Правилно ли е то ва твър де ние?“; „Запла-
щането на но щен труд вли за ли ос вен в брут но то тру до во въз-
награж де ние та ка съ що и в обез ще те нието при пен сиони ра не по 
чл. 222, ал. 3 КТ?“; „Възнаграждението за но щен труд до пъл ни-
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тел но пла ща не с постоянен или с не постоянен ха рак тер е?“; 
„Назначена бях на тру дов до го вор. През пе риода 1995–1998 г. 
пол з вах от пуск по ра ди бре мен ност и раж да не, пла тен и непла тен, 
за от глеж да не на де те до 3-го диш на въз раст. Предвид про ме ни те 
в за ко но да тел ст во то то зи пе риод за чи та ли се за оси гу ри те лен 
стаж при пен сиони ра не?“; „Служителка е ос во бо де на от ра бо та 
по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ от постоянен тру дов до го вор, в кой то е 
уго во рен два ме се ца срок на пре диз вестие. Срокът на пре диз-
вестието не е спа зен из ця ло и в за по вед та за ос во бож да ва не е за-
пи са но, че на ос но ва ние чл. 220, ал. 1 КТ ще бъ де из пла те но обез-
ще те ние в раз мер на две брут ни тру до ви въз награж де ния. В ка-
къв срок след ва да се из пла ти обез ще те нието и обла га ли се с да-
нък? Ако обез ще те нието не бъ де из пла те но от ра бо то да те ля в за-
ко но вия срок, мо же ли из пла ща не то му да се пре тен ди ра по съ де-
бен ред?“; „Кога тряб ва да бъ де из пла те но обез ще те нието по 
чл. 222, ал. 4 КТ на слу жи те ля: при прекра тя ва не на тру до вия до-
го вор по мол ба на ли це то или след ка то из ле зе раз по реж да не то на 
НОИ за от пуска не на пен сия за ран но пен сиони ра не? Ако ли це то 
въ об ще не упраж ни пра во то си на ран но пен сиони ра не и за поч не 
ра бо та на дру го място, дъл жи ли се то ва обез ще те ние“; „След 
въз ста но вя ва не от съ да на слу жи тел, чий то тру дов до го вор е бил 
прекра тен, по ка къв на чин след ва да бъ де въз ста но вен на ра бо та: 
с до пъл ни тел но спо ра зу ме ние към тру до вия му до го вор или с нов 
тру дов до го вор?“; „Прекратяваме тру до вия до го вор на ос но ва ние 
чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ на пен сионер, кой то по лу ча ва пен сия по ра-
ди на вър ше на въз раст и стаж. Следва ли да му из пла тим обез ще-
те ние на ос но ва ние чл. 222, ал. 1 КТ – един ме сец, за оста ва не без 
ра бо та?“; „В как ви слу чаи и в ка къв срок ра бот ни кът или слу жи-
те лят има пра во да пре тен ди ра по съ де бен ред да му бъ де из пла-
те но от ра бо то да те ля обез ще те нието при пен сиони ра не по 
чл. 222, ал. 3 КТ? Дължат ли се да нъ ци и оси гу ри тел ни вноски 
вър ху обез ще те нието?“; „Преназначаване на дър жа вен слу жи тел 
на по-ниска длъж ност“ – Н. Кънева; „Изплащане на част от тру-
до во то въз награж де ние в на ту ра“ – А. Александров; „Видове 
при ну ди тел ни ад ми нистра тив ни мер ки по чл. 404, ал. 1 от 
Кодекса на тру да“ – Д. Димитрова; „Национален план за дейст вие 
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по заетост та през 2022 го ди на – ос нов ни приори те ти, програ ми и 
мер ки“ – Е. Димитрова; „Какви пра ва и обез ще те ния га ран ти ра 
Договорът меж ду България и Украйна за со циал но оси гу ря ва-
не“ – М. Касърова; „Преглед на послед ни те про ме ни в Закона за 
здрав но то оси гу ря ва не, в си ла от 26.04.2022 г.“ – В. Заркова.

– бр. 6/2022 г.: „За ня кои прав ни пробле ми при тру до ви те 
спо ро ве, свър за ни с иму щест ве на та от го вор ност на стра ни те по 
тру до во то пра во от но ше ние“ – А. Александров; „Ползване и от ла-
га не на пла те ния го ди шен от пуск“ – М. Василева; „Определяне 
на по чив ки те в рам ки те на ра бот ния ден и на меж ду на род на та и 
сед мич на та по чив ка“ – Т. Капитанов; „Имуществена от го вор ност 
на ра бо то да те ля и на ра бот ни ка или слу жи те ля“ – М. Първанов; 
„Правителството одобри за ко нопроект за из ме не ние на Кодекса 
на тру да“; „Трудово въз награж де ние на слу жи те ли те при ко ман-
ди ро ва не в рам ки те на пре доста вя не на услу ги“ – М. Богданова-
Мишева; „Условия и ред за ре гистри ра не и от чи та не на тру до ви-
те до го во ри по чл. 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по тру да“ – 
Т. Дичева; „Инспекцията по тру да ак ти ви зи ра кон трол на та си 
дейност в сел ско то сто пан ст во“; „Установяване на вре мен на не-
ра бо тоспо соб ност. Издаване на бол нич ни листо ве, по да ва не на 
дан ни те от тях в НОИ и об жал ва не“ – Д. Асенова; „През юни пен-
сионе ри те ще по лу чат и до пъл ни тел ни пла ща ния на ред с ре дов-
ни те пре во ди на пен сиите“.

– бр. 7/2022 г.: „Запазване на тру до во то пра во от но ше ние 
при про мя на на ра бо то да те ля по ре да на чл. 123 от Кодекса на 
тру да“ – М. Василева; „Обезщетение при прекра тя ва не на тру до-
во то пра во от но ше ние по ра ди бо лест“ – А. Александров; „Работно 
вре ме на слу жи те ли те при ко ман ди ро ва не в рам ки те на пре доста-
вя не на услу ги“ – М. Богданова-Мишева; „Работно вре ме с про-
дъл жи тел ност, по-го ля ма от нор мал на та“ – Н. Кирова; „Прекра-
тяване пол з ва не то на пла тен го ди шен от пуск от стра на на ра бо то-
да те ля“ – Т. Капитанов; „Въпроси и от го во ри по при ла га не на 
тру до во то за ко но да тел ст во“ – Л. Тодорова; „Прекратяване на 
слу жеб но то пра во от но ше ние сре щу уго во ре но обез ще те ние“ – 
И. Борисова; „Работодателите тряб ва да пред приемат мер ки за 
на ма ля ва не на риско ве те от ра бо та при ви со ки тем пе ра ту ри“; 
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„Преглед на про ме ни те при пен сиите от 1 юли и от 1 ок том ври 
2022 го ди на“.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 5/2022 г. с при ло же ние „Новият Закон за по-
кри ти те обли га ции (обн., ДВ, бр. 25 от 2022 г., в си ла от 
8.07.2022 г.): Експертен коментар“ – В. Джилизов: „Прак ти-
чески ука за  ния   на Министерството на фи нан си те от нос но сче то-
вод но то от чи та не и да нъч но то тре ти ра не на ме ха низ ма на пре-
доста вя не на вауче ри за хра на по чл. 209, ал. 1 ЗКПО“; „Счето-
водно от чи та не на съ би тията, настъ пи ли след да та та на из гот вя не 
на го диш ния фи нан сов от чет“ – Х. Досев; „Данъчно тре ти ра не по 
ЗКПО на со циал ни те раз хо ди. Въпроси и от го во ри“ – Ц. Янкова; 
„Облагане на ед но ли чен тър го вец при прекра тя ва не на тър гов-
ска та дейност и за ли ча ва не на съ щия от тър гов ския ре гистър“ – 
Л. Цветкова; „Новите по ло же ния в ЗДДС, свър за ни със спе циал-
ни те ре жи ми на об служ ва не на ед но ги ше“ – И. Кондарев; 
„Тълкувателно ре ше ние № 5 от 29.03.2021 г. по т. д. № 7/2019 г. 
на ВАС от нос но об хва та на от го вор ност та по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 
ДОПК на тре то за дъл же но ли це“; „Апорт на крип то ва лу та в ка пи-
та ла на тър гов ско дру жест во“ – И. Николов.

– бр. 6/2022 г.: „Счетоводно от чи та не на ин вести цион ни те 
имо ти“ – Х. Досев; „Отчитане на га ран цион ни те де по зи ти при до-
го во ри за наем или ли зинг“ – Б. Брезоева; „Указание на Мини-
стерството на фи нан си те от нос но сче то вод но то и да нъч ното тре-
ти ра не на ком пен са циите за не би то ви край ни клиен ти на елек-
трическа енергия за периода 1.12.2021 – 31.12.2021 г.“; „Данъчно 
тре ти ра не по ре да на ЗКПО на до го во ри за опе ра ти вен ли зинг 
при ли зин го по лу ча те ли те съглас но МСС“. „Особености при да-
нъч но то тре ти ра не на до хо ди те от лихви сл ед 1 април 2022 г.“ – 
Е. Попова; „Документиране и отра зя ва не на достав ки те в от чет-
ни те ре гистри при до пус на ти греш ки“ – М. Янкова; „Фискален 
кон трол вър ху дви же нието на сто ки с ви сок фиска лен риск“ – 
Г. Минкова; „Нови пра ви ла за опре де ля не на за кон на та мо ра тор-
на лихва в част но то пра во“ – П. Голева.

– бр. 7/2022 г.: „Счетоводството и оди тът в България – 
натру па ният опит след послед ни те про ме ни“ – А. Свраков; 
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„Счетоводно от чи та не на сдел ки те в чуж дестран на ва лу та“ – 
Х. Досев; „Данъчно тре ти ра не на хи по те зи те на аван со во раз пре-
де ле ние и из пла ща не на ди ви ден ти“; „Създаването и на ла га не то 
на сче то вод на и да нъч на прак ти ка – необ хо ди мост от същ ност на 
и кон цеп ту ал на про мя на“ – В. Филипов; „Писмо изх. № 029 от 
11.05.2022 г. на ИДЕС от нос но да нъч но то тре ти ра не на хи по те зи-
те за аван со во из пла ща не на ди ви ден ти от тър гов ски те дру же-
ства“; „Становище изх. № 33-99-165 от 9.06.2022 г. на НАП от-
нос но да нъч но то тре ти ра не по ре да на ЗКПО и ЗДДФЛ на хи по-
те зи те на аван со во из пла ща не на ди ви ден ти от тър гов ски дру-
жест ва“; „Ползване на да нъч но облек че ние за по добре ния и/ или 
ре монт на нед ви жим жи ли щен имот“ – Л. Цветкова; „Солидарна 
от го вор ност по ЗДДС в слу чаи на зло употре би – въпроси и от го-
во ри“ – И. Кондарев; „Мерки за пре дот вра тя ва не непла ща не то на 
да нъ ци и за под кре па в усло вията на ико но ми ческа кри за“ – 
Г. Минкова; „Възстановяване на ДДС на чуж дестран ни фи зи-
чески ли ца и усло вия за за вер ка на до ку мен ти те пред мит ни-
чески те ор га ни“ – Ц. Мадански.

– Сп. „Съвременно пра во“ – бр. 4/2021 г.: „Пародията в ав-
тор скоправ на та теория и прак ти ка“ – В. Манева; „Преодоляване 
на дейст вието на из клю че нията от ав тор ско то пра во по до го во рен 
път“ – А. Лазарова; „Страни по пра во от  но ше нието, въз ник на ло 
от неос но ва тел но обо га тя ва не по чл. 59 ЗЗД“ – И. Богданова; „За 
пра во мо щията на съ да при опре де ля не то по спра вед ли вост на 
раз ме ра на обез ще те нието за не иму щест ве ни вре ди“ – И. Костов; 
„Обмен на лич ни дан ни в област та на на ка за тел ноправ но то 
сътруд ни чест во с Обединеното крал ст во след Брекзит“ – М. Пен-
чева; „Сто го ди ни от рож де нието на доц. д-р Емил Георгиев 
(12.10.1921 – 10.01.2019)“ – В. Петров; „Съдържание на спи са ние 
„Съвременно пра во за 2021 го ди на“.

– Сп. „Търговско пра во“ – бр. 1/2022 г.: „За пред ме та на 
иска по чл. 74 от Търговския за кон и ле ги ти ма цията за не го во то 
пре дя вя ва не“ – Г. Стефанов; „Задължителни или фа кул та тив ни 
необ хо ди ми дру га ри са стра ни те по до го вор при иск на тре то ли-
це за не го ва та ни щож ност“ – К. Цолова; „Пропуснатата пол за – 
ве роят на или си гур на вре да“ – Т. Конов; „Договор в пол за на тре-
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то ли це ли е до го во рът за ав то мо би лен пре воз на то ва ри, ко га то 
ли це то, спря мо което се ре али зи ра ре зул та тът, е раз лич но от из-
пра ща ча?“ – Д. Демирев; „Каталог на публи ку ва ни те ма те риали в 
спи са ние „Търговско пра во“ (1992–2021)“.

– Сп. „Административно пра во съ дие“ – бр. 2/2022 г.: „По 
въпро са за прав на та по мощ на раз се ле ни от Република Украйна 
ли ца“ – К. Георгиева; „Искане от пле ну ма на Върховния ад ми-
нистра ти вен съд за да ва не на за дъл жи тел но тъл ку ва не на чл. 4, 
ал. 1,  чл. 119, ал. 2,  чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията на 
Република България и Определение за до пусти мост на Консти-
туционния съд на Република България“; „Тълкувателно ре ше ние 
№ 1 по т. д. № 4/2019 г.“; „Тълкувателно ре ше ние № 2 по т. д. 
№ 8/2020 г.“; „Тълкувателно опре де ле ние № 3 по т. д. № 5/2020 г.“.

– Сп. „Юридически свят“ – бр. 1/2022 г.: „Официални и 
неофи циал ни из точ ни ци на съвре мен но то пра во“ – Я. Стоилов; 
„Законодателни пробле ми на не състоятел ност та“ – О. Герджиков, 
Т. М. Железчев; „Валидността на ар битраж но то спо ра зу ме ние 
при въз ла га не на взе ма не то в произ вод ст во то по тър гов ска не-
състоятел ност“ – П. Голева; „Механизъм на фор ми ра не то на су-
бек тив ния еле мент на оби чайна та нор ма на меж ду на род но то пра-
во“ – А. Драгиев; „Библиография на бъл гар ска та прав на ли те ра-
ту ра за 2020 го ди на“ – Б. Балканджиева; „Библиография на бъл-
гар ска та наслед ст ве ноправ на ли те ра ту ра до 1949 го ди на“ – 
В. Петров.


