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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. 3/2020 г.: „Подлежи ли на ка са цион но об жал ва не опре де ле-
нието на апе ла тив ния съд, пот вър ж да ва що разпо реж да не на окръ-
жен съд за връ ща не на ка са цион на жал ба“ – К. Тодоров; 
„Вътрешни пра ви ла по Закона за мер ки те сре щу изпи ра не то на 
па ри в но та риал на та дейност“ – Н. Николов; „Практика по нор ма-
та на член 97 и 98 от Закона за соб ст ве ност та“; „Приложение на 
нор ма та на чл. 39б, ал. 1, т. 1 от Закона за дър жав на та соб ст ве-
ност“ – А. Георгиев; „Могат ли „бе ли те пет на“ да се при до бият 
по дав ност от пол з ва те ля, на ко го то са разпре де ле ни за пол з ва-
не?“ – С. Куртева; „Нанасяне в ка дастрал на та кар та на по зем лен 
имот в гра ни ци те на ур ба ни зи ра на те ри то рия, въз ста но вен с 
поста но ве но на ос но ва ние чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ съ деб но ре ше ние“ – 
П. Лефтеров; „Завещателни разпо реж да ния под усло вие“ – 
Ц. Цанкова; „Забраната за об жал ва не на об щи те устройст ве ни 
пла но ве по чл. 215, ал. 6 от Закона за устройст во на те ри то-
рията“ – С. Игнатова.

– бр. 4–5/2020 г. с при ло же ние „Правни въпро си по вре ме 
на из вън ред но то по ло же ние“ – М. Златарева: „Вещноправни 
аспек ти на пра ви ла та, въ ве де ни със Закона за мер ки те и дейст-
вията по вре ме на из вън ред но то по ло же ние“ – А. Георгиев; 
„Сделки с части от обек ти и с не са мостоятел ни обек ти. Преглед 
на съ деб на та прак ти ка“ – Б. Маринова; „Съдебна прак ти ка на 
ВКС във връз ка с чл. 108 от Закона за соб ст ве ност та“ – К. То-
доров; „Защита при непра во мер но пол з ва не на зе ме дел ски зе-
ми“ – С. Куртева; „Развод, ро ди тел ски пра ва и за щи та от до маш-
но на си лие в пе риод на пан де мия“ – Ц. Петкова; „Иск за приз на-
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ва не на не достойн ст во за насле дя ва не и иск за уста но вя ва не на 
престъп но об стоятел ст во. Разграничения и до пусти мост“ – 
В. Пет ров; „Нотариалните удосто ве ря ва ния в усло вията на за ра-
за та с Ковид-19“ – М. Павлова; „Отговорност при де фек ти на 
строител ния обект след въ веж да не то му в ек сплоата ция“ – П. Цу-
рева; „Дейност на Народното събра ние в усло вията на обя ве но то 
из вън ред но по ло же ние от 13.03.2020 г.“ – Б. Пунев.

– бр. 6/2020 г.: „Новите за ко но да тел ни мер ки за пре одо ля ва-
не на после ди ци те след края на из вън ред но то по ло же ние“ – 
А. Георгиев; „Актуални въпро си от нос но спи ра не то на при до бив-
на та дав ност“ – Ц. Петкова; „Въпроси на мо ни то рин га, управле-
нието и кон тро ла на кон це сиите. Концесиите на мор ски те пла жо-
ве след от мя на та на из вън ред но то по ло же ние“ – Я. Ковачев; 
„Намаляване или ос во бож да ва не от наем на имо ти – дър жав на 
или об щин ска соб ст ве ност, в усло вията на из вън ред на епи де мич-
на об ста нов ка“ – Ж. Юрукова; „Разграничение меж ду до го во ра за 
добро вол на дел ба и до го во ра за разпре де ле ние на пол з ва не то – 
прав ни аспек ти“ – К. Тодоров; „Допустимост на съ деб на дел ба – 
ня кои осо бе ни хи по те зи“ – Б. Дечева; „Спиране и удъл жа ва не на 
сро ко ве те в произ вод ст ва та по ЗУТ по вре ме на из вън ред но то по-
ло же ние и след не го ва та от мя на“ – В. Бакалова; „Съдът за раз ми-
ва не то на мар ка та“ – П. Петров.

– бр. 7/2020 г.: „Собственост вър ху построй ка без пра во на 
строеж“ – С. Ставру; „Съдебна прак ти ка на ВКС по член 68 и 
член 69 от Закона за соб ст ве ност та“ – К. Тодоров; „Възможностите 
за из ме не ния на до го во ри те за кон це сия и наем на мор ски пла жо-
ве за ле тен се зон 2020 г.“ – Я. Ковачев; „До 31 юли се декла ри ра 
на чи нът на пол з ва не на зе ме дел ски те зе ми“ – С. Куртева; 
„Въпроси и от го во ри по ка дастъ ра“; „Някои прак ти чески въпро си 
при опи са и оценка та на от кри то наслед ст во“ – М. Малчев; 
„Продава ли зе мя та сгра да та?“ – М. Павлова; „Предложение за 
про ме ни на член 208 от Закона за устройст во на те ри то рията“ – 
В. Стоянов; „Премахване на „вре мен ни строежи“, раз ре ше ни по 
чл. 120, ал. 4 от Правилника за при ла га не на Закона за те ри то-
риал но и се лищ но устройст во (отм.) при дейст вието на ЗУТ“ – 
Н. Гаджанова; „Географските оз на че ния или за що бъл гар ска та 
ра кия и ки се ло мля ко не са за щи те ни“ – А. Костов.
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– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во – ме се чен 
дайджест – бр. 3/2020 г.: „Действие на впис ва не то в ТРРЮЛНЦ 
на прехвър ля не на дру жест вен дял в ООД и на свър за ни те с не го 
про ме ни“ – М. Балабанова; „Основания за из ключ ва не на съд-
руж ник от дру жест во с огра ни че на от го вор ност“ – М. Лекова; 
„Забраната за сключ ва не на прав ни сдел ки по чл. 28 от За ко на за 
при ва ти за ция и след при ва ти за ционен кон трол в съ деб на та прак-
ти ка“ – Д. Стоянов; „Правен ана лиз на тър гов ско то спо ра зу ме ние 
меж ду Европейския съ юз и Канада (СЕТА)“ – А. Минев; 
„Спестеният раз ход ка то фор ма на обо га тя ва не при иска по чл. 59 
от Закона за за дъл же нията и до го во ри те. Няколко хи по те зи от съ-
деб на та прак ти ка“ – И. Богданова; „Практика на ВКС по чл. 49 от 
Закона за за дъл же нията и до го во ри те“ – К. Тодоров; „Проблеми 
на пра вопри ла га не то по два та въпро са, поста ве ни в тъл ку ва тел но 
де ло № 2 от 2018 г. на ОСТК на Върховния ка са ционен съд“ – Г. 
Стефанов; „Въпроси от прак ти ка та по иска не за вре мен на мяр ка 
„спи ра не на про це ду ра та“ – Г. Жекова.

– бр. 4–5/2020 г. с при ло же ние „Въпроси на част но то пра-
во в усло вията на из вън ред но по ло же ние“ – П. Голева: 
„Решенията на об що то събра ние на ООД от нос но от го вор ност та 
на упра ви те ля за вре ди, при чи не ни на ООД, в прак ти ка та на 
ВКС“ – Н. Колев; „Действието на ЗМДВИП спря мо за ба ве ни пла-
ща ния по до го во ри за кре дит, ли зинг и дру ги фор ми на фи нан си-
ра не (фак то ринг, фор фе тинг и др.)“ – Г. Хорозов; „Съдебна прак-
ти ка на ВКС по чл. 87 от Закона за за дъл же нията и до го во ри те“ – 
К. Тодоров; „Принудителното изпъл не ние при из вън ред на та си-
ту ация“ – Д. Иванов; „Тече ли по га си тел на дав ност за взе ма ния 
по изпъл ни тел ни де ла, обра зу ва ни пре ди приема не то на 
Тълкувателно ре ше ние № 2/26.05.2015 г. по тълк. де ло № 2/2013 г. 
на ОСГТК на ВКС?“ – М. Нацкин; „Ефектът от из вън ред ни те 
мер ки вър ху осребря ва не то в произ вод ст во то по не състоятел-
ност“ – Н. Маданска; „Обществените по ръч ки в усло вията на 
пан де мията и пред приети те за ко но да тел ни про ме ни“ – Ц. Васи-
лева; „Обработване на лич ни дан ни при при ла га не на про ти во-
епи де мич ни мер ки“ – Н. Фети.

– бр. 6/2020 г.: „Заличаване от тър гов ския ре гистър на съ-
друж ник и упра ви тел в ООД – про ти во ре чи ви прак ти чески раз ре-
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ше ния“ – Б. Николова; „Договори за кре дит и дру ги фор ми за фи-
нан си ра не, пре доста ве ни от фи нан со ви ин сти ту ции в усло вията 
на из вън ред на та епи де мич на об ста нов ка“ – Г. Хорозов; „Преглед 
на прак ти ка та на ВКС, поста но ве на по иско ве с прав но ос но ва ние 
чл. 135 от Закона за за дъл же нията и до го во ри те (2019–2020 г.)“ – 
Б. Ганчев; „Особености при при ла га не то на сто пан ска та не по но-
си мост“ – П. Иванова; „Зачитане пра ва та на це сионе ра в изпъл ни-
тел но то произ вод ст во по ГПК“ – Д. Иванов; „Отговорността за 
вре ди при не добро съ вест но упраж ня ва не на про це су ал ни пра-
ва“ – С. Йорданов; „Подготвителни дейст вия на въз ло жи те ля за 
ра бо та с Централизираната ав то ма ти зи ра на ин фор ма цион на 
систе ма „Електронни об щест ве ни по ръч ки“ – М. Кацарова; „Общ 
преглед на пре де ли те на ком пе тент ност в свет ли на та на об щест-
ве ни те по ръч ки“ – Й. Маринова-Стефанова.

– бр. 7/2020 г. с при ло же ние „Изменение на до го во ри в 
усло вията на ико но ми ческа кри за – спо со би и пре диз ви ка-
тел ст ва“ – Д. Петров: „Обжалване на от ка зи те на длъж ност ни те 
ли ца по ре гистра цията – про ти во ре чи ви прак ти чески раз ре ше-
ния“ – Б. Николова; „Прекратяване на ЕООД при смърт на ед но-
лич ния соб ст ве ник на ка пи та ла“ – М. Балабанова; „Заповед за 
изпъл не ние по за пис на за по вед или ме ни тел ни ца, обезпе ча ва щи 
взе ма не по до го вор, склю чен с потре би тел“ – Г. Хорозов; 
„Встъпване в дълг и встъп ва не в ар битраж но то спо ра зу ме ние“ – 
Й. Пангев; „Съдебна прак ти ка на ВКС по чл. 19 от Закона за за-
дъл же нията и до го во ри те“ – К. Тодоров; „Законовото ре ша ва не 
на въпро са да ли съ деб но де ло с потре би тел е тър гов ско или граж-
дан ско (или още вед нъж за де фи ни цията на тър гов ска сделка)“ – 
П. Голева; „Влязлото в си ла разпре де ле ние на съ деб ния изпъл ни-
тел при от кри то произ вод ст во по не състоятел ност“ – И. Николаев; 
„Правосубектни ли са обе ди не нията – кан ди да ти и участ ни ци, в 
про це ду ри те по Закона за об щест ве ни те по ръч ки“ – С. Башов.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 3/2020 г.: 
„Препоръки към ра бо то да те ли те за пре вен ция сре щу разпростра-
не нието на COVID-19“; „Трудовоправни и оси гу ри тел ноправ ни 
после ди ци при въ веж да не то на ка ран ти на“ – А. Александров; 
„Допълнителен пла тен го ди шен от пуск за ра бо та при спе ци фич-
ни усло вия и риско ве за жи во та и здра ве то, които не мо гат да бъ-
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дат отстра не ни, огра ни че ни или на ма ле ни, не за ви си мо от пред-
приети те мер ки“ – М. Василева; „Договорът по чл. 114 КТ не е 
до го вор за до пъл ни те лен труд“ – Ч. Христов; „Обезщетение за 
неспа зе но пре диз вестие“ – Т. Капитанов; „Подбор при мо бил ност 
на дър жав ни те слу жи те ли“ – И. Бори сова; „За пра во то на ра бот-
ни ка или слу жи те ля на обез ще те ние при прекра тя ва не на тру до-
во то му пра во от но ше ние по ра ди бо лест“ – Л. Тодорова; 
„Инструк ция за бе зо пас на ра бо та при обя вя ва не на из вън ред но 
по ло же ние при епи де мия /пан де мия“; „Проце дура за де зин фек ция 
на ра бот но то място“; „Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за 
съ дър жа нието, сро ко ве те, на чи на и ре да за по да ва не и съх ра не-
ние на дан ни от ра бо то да те ли те, оси гу ри те ли те за оси гу ре ни те 
при тях ли ца, как то и от са мо оси гу ря ва щи те се ли ца“ – В. Заркова; 
„НОИ въ веж да мер ки във връз ка с из вън ред но то по ло же ние в 
стра на та“.

– бр. 4–5/2020 г. с при ло же ние „Промените в Кодекса на 
тру да при из вън ред но то по ло же ние в стра на та“ – В. Мръчков: 
„Ред и усло вия за изпла ща не на ком пен са ции на ра бо то да те ли те, 
с цел за паз ва не на заетост та на ра бот ни ци те и слу жи те ли те при 
из вън ред но то по ло же ние (схе ма та 60/40 за пе риода на из вън ред-
но то положение)“ – М. Василева; „Трудови пра во от но ше ния по 
вре ме на из вън ред но по ло же ние“ – М. Цветанова; „Практически 
пробле ми, свър за ни с от го вор ност та на ра бо то да те ля за вре ди от 
тру до ва зло по лу ка“ – А. Александров; „Правото на пол з ва не на 
непла тен от пуск“ – Т. Капитанов; „Въпроси и от го во ри, свър за ни 
с ра бо та та в усло вията на из вън ред но по ло же ние“; „Работа от 
раз стояние за дър жав ни те слу жи те ли в усло вията на из вън ред но 
по ло же ние“ – И. Борисова; „Електронни и ад ми нистра тив ни 
услу ги, пре доста вя ни на ра бо то да те ли те от ин спек цията по тру-
да“ – Т. Дичева; „Инспекцията по тру да ще сле ди за ока зан на-
тиск или за фал ши фи ци ра не на под пи си на ра бот ни ци и слу жи те-
ли по вре ме на из вън ред но то по ло же ние“; „На вни ма нието на ра-
бо то да те ли те. Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изпла-
ща не на ком пен са ции, с цел за паз ва не на заетост та на ра бот ни ци-
те и слу жи те ли те при из вън ред но по ло же ние“ – Е. Димитрова; 
„Отпада сро кът 21 април за по да ва не на за явле ния по схе ма та 
60/40“; „Актуални про ме ни в оси гу ри тел но то за ко но да тел ст во, 
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във връз ка с из вън ред но то по ло же ние“ – К. Атанасова; „Осигуря-
ване на ли ца та, които по лу ча ват ком пен са ции по ре да на 
Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.“ – В. Заркова.

– бр. 6/2020 г.: „За ня кои тру до воправ ни въпро си след края 
на из вън ред но то по ло же ние“ – М. Василева; „Стари и но ви 
пробле ми на пра во раз да ва не то по тру до ви спо ро ве у нас“ – 
А. Александров; „Съдържание и връч ва не на за по вед та за дис-
ципли нар но на ка за ние“ – С. Сербезова; „Какви до ку мен ти е не-
об хо ди мо да пре доста вя за сключ ва не на тру дов до го вор след 
съкра ще ние“ – Т. Капитанов; „Въпроси и от го во ри от прак ти ка та 
на МТСП – ад ми нистра тив на прак ти ка“; „Новият Кодекс за по ве-
де ние на слу жи те ли те в дър жав на та ад ми нистра ция“ – И. Бори-
сова; „За пра во то на ра бот ни ка или слу жи те ля на обез ще те ние 
при прекра тя ва не на тру до во то пра во от но ше ние по ра ди при до би-
то пра во на пен сия“ – Л. Тодорова; „Инспекцията по тру да на-
пом ня на ра бо то да те ли те да до пъл нят оценка та на риска, във 
връз ка с обя ве на та епи де мич на об ста нов ка“; „Извършване на 
оценка на риска“ – Т. Дичева; „Какво пред виж дат про ме ни те в 
Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.“ – В. Заркова; 
„Относно при ла га не то на про пор ционал ност при опре де ля не на 
ми ни мал ни те оси гу ри тел ни пра го ве на ра бот ни ци те и слу жи те-
ли те при ед ностран но уста но ве но от ра бо то да те ля не пъл но ра-
бот но вре ме за пе риода на из вън ред но то по ло же ние“ – Д. Бойчев; 
„Указание изх. № 20-00-56 от 31.03.2020 г. на НАП от нос но сро-
ко ве те за вна ся не на оси гу ри тел ни вноски по КСО и Наредба 
№ Н-13. Относно сро ко вете за вна ся не на окон ча тел ни те оси гу-
ри тел ни вноски, опре де ле ни по ре да на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за 
со циал но оси гу ря ва не (КСО), и сро ко ве те за по да ва не на декла-
ра ция обр. № 6 по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съ дър жа-
нието, сро ко ве те, на чи на и ре да за по да ва не и съх ра не ние на 
дан ни от ра бо то да те ли те, оси гу ри те ли те за оси гу ре ни те при 
тях ли ца, как то и от са мо оси гу ря ва щи те се ли ца (Наредба 
№ Н-13)“; „Осигурен е елек тро нен достъп на ра бо то да те ли те до 
дан ни за изпла те ни те до мо мен та ком пен са ции“; „Въвеждане на 
по-добри усло вия за изпъл не ние на бол нич ни и из вън бол нич ни 
дейности за па циен ти те с не об хо ди мост от бол нич но ле че ние 
през 2020 г.“ – Б. Маркова, С. Генев.
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– бр. 7/2020 г.: „Какво ще оста ви за ко но да тел ст во то, съз да-
де но по вре ме на из вън ред но то по ло же ние, в бъл гар ска та тру до-
воправ на систе ма“ – А. Александров; „Съдът по пра ва та на чо ве-
ка – не об хо дим ко рек тив и при по роч ни ре ше ния по тру до ви де-
ла“ – В. Иванов; „За ня кои въпро си от нос но пла те ния го ди шен 
от пуск“ – М. Василева; „В кои слу чаи се от ла га пол з ва не то на 
пла тен го ди шен от пуск“ – Т. Капитанов; „Пътни, днев ни и квар-
тир ни па ри при ко ман ди ро ва не в стра на та“ – Н. Салчев; „Въпроси 
и от го во ри от прак ти ка та на МТСП. Във връз ка с § 16 от Закона 
за из ме не ние и до пъл не ние на Закона за здра ве то, в кой то е пред-
ви де но, че 60 ра бот ни дни от пол з ва ния непла тен от пуск се 
приз на ват за тру дов и оси гу ри те лен стаж, след ва ли, ако от-
пускът е пол з ван пре ди обя ве но то из вън ред но по ло же ние и са 
приз на ти са мо 30 ра бот ни дни, да се напра ви ко рек ция в ста жа 
на ли це то със зад на да та и тя да се отра зи в тру до ва та книж-
ка (ако ли це то е напуснало) и съ от вет но в декла ра ция обра зец 
№ 1 „Данни за оси гу ре но то ли це?“; „Въпроси и от го во ри от прак-
ти ка та на МТСП. Трудовият до го вор на ра бот ник е прекра тен на 
6.04.2020 г. на ос но ва ние чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ по ра ди съкра ща-
ва не на ща та. Съгласно чл. 222, ал. 1 КТ ра бот ни кът има пра во 
на обез ще те ние за оста ва не без ра бо та – в раз мер на брут но то 
му тру до во въз награж де ние, но за не по ве че от 1 ме сец. На 
4.05.2020 г. ра бот ни кът по чи ва, ка то до та зи да та не е за поч-
вал ра бо та на дру го място. Има ли пра во на то ва обез ще те ние 
ра бот ни кът и по ка къв ред след ва да се изпла ти?“; „Въпроси и 
от го во ри от прак ти ка та на МТСП. Следва ли ра бо то да те лят да 
вклю чи в до пъл ни тел но то ме сеч но тру до во въз награж де ние за 
при до бит тру дов стаж и про фе сиона лен опит пе риода от вре ме 
на не за кон но то увол не ние? Работникът е въз ста но вен с вляз ло в 
си ла съ деб но ре ше ние на съ ща та длъж ност, заема на при ра бо-
то да те ля, кой то го е увол нил не за кон но, и про дъл жа ва да изпъл-
ня ва тру до ви те си за дъл же ния“; „Въпроси и от го во ри от прак ти-
ка та на МТСП. В мо мен та пол з вам непла тен от пуск в раз мер 6 
ме се ца за от глеж да не на де те до на вър ш ва не на 8-го диш на въз-
раст, а впослед ст вие ще пол з вам и 5 ме се ца от непла те ния от-
пуск на ба ща та на де те то. Детето е за пи са но и от сеп тем ври 
тръг ва на дет ска гра ди на. Има ли преч ка да пол з вам непла те ния 
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от пуск, а де те то да по се ща ва дет ска та гра ди на?“; „Въпроси и 
от го во ри от прак ти ка та на МТСП. Работя по сро чен тру дов до-
го вор за за мест ва не по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ. Намерих си постоян-
на ра бо та. Имам ли пра во да прекра тя тру до вия си до го вор, пре-
ди да е из те къл от пускът на ти ту ля ря на длъж ност та, ко го то 
за мест вам? Трябва ли да връ ча пре диз вестие на ра бо то да те ля? 
Необходимо ли е да му пред ста вя до ка за тел ст ва, че ще за поч на 
ра бо та на без сро чен тру дов до го вор?“ „Въпроси и от го во ри от 
прак ти ка та на МТСП. Възможно ли е слу жи те лят да пол з ва це-
лия раз мер на по ла гаемия му се пла тен го ди шен от пуск в на ча ло-
то на ка лен дар на та го ди на? Ако от пускът е пол з ван из ця ло и 
тру до вият му до го вор е прекра тен по взаим но съгла сие, счи та но 
от 1 юли, след ва ли слу жи те лят да изпла ти обез ще те ние на ра-
бо то да те ля за част та от от пуска, за която не е отра бо тил 
вре ме то до края на го ди на та?“; „Въпроси и от го во ри от прак ти-
ка та на МТСП. При постъп ва не на ра бо та по тру дов до го вор, 
след ва ли при опре де ля не раз ме ра на до пъл ни тел но то тру до во 
въз награж де ние за при до бит тру дов стаж и про фе сиона лен 
опит ра бо то да те лят да от че те и вре ме то, през което ли це то е 
ра бо ти ло по слу жеб но пра во от но ше ние по Закона за дър жав ния 
слу жи тел?“ „Изпла щане на тру до во то въз награж де ние“ – Т. Ди-
чева; „Практи чески аспек ти на при ло же нието на мяр ка та 60 на 
40“ – Е. Дими трова; „Нови въз мож ности за фи нан со ва под кре па 
на ра бо то да те ли и без ра бот ни ли ца“; „Зачитане на оси гу ри те лен 
стаж по вре ме на непла тен от пуск през 2020 го ди на“ – В. Заркова; 
„Увеличение на пен сиите от 1 юли 2020 го ди на“ – Е. Атанасова; 
„Приложимо оси гу ри тел но за ко но да тел ст во по но ва та Спогодба 
меж ду Репуб лика България и Република Азер байджан“ – Д. 
Бойчев.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 3/2020 г.: „Определяне на сро ка на ли зин го вия 
до го вор спо ред МСФО 16 Лизинг“ – Б. Брезоева; „Данъчно тре-
ти ра не и сче то вод но от чи та не на „но ви те сгра ди“ и „по добре-
нията“ по сми съ ла на ЗДДС“ – Е. Ран гелов; „Становище от нос но 
изпъл не ние на изиск ва не то за ин вести ра не на пре отстъ пен кор по-
ра ти вен да нък на ре гистри ра ни те зе ме дел ски сто па ни. Относно 
изпъл не ние на изиск ва не то за ин вести ра не на пре отстъ пен кор-
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по ра ти вен да нък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от Закона за кор по ра-
тив но то по до ход но обла га не (ЗКПО)“; „Извършване на ко рек-
ции в по да де на та ин фор ма ция със справ ки те по чл. 73 ЗДДФЛ“ – 
Л. Цветкова; „Допълнителни хи по те зи за ко рек ции на да нъ чен 
кре дит по ре да на ЗДДС“ – И. Кондарев; „Основни мо мен ти на 
да нъч но то тре ти ра не по ЗДДС на достав ка та на сто ки, които се 
мон ти рат или ин ста ли рат от и за смет ка на достав чи ка“ – 
И. Минчев; „Становище № 53-04-765 от 1.08.2019 г. от нос но да-
нъч но то тре ти ра не по ЗДДС на изпъл не нието на достав ка по из-
ра бот ка на соф ту ер. Относно място то на изпъл не ние на достав-
ка по из ра бот ка на соф ту ер по ин ди ви ду ал на по ръч ка на клиент, 
по лу ча тел по която са ли ца, уста но ве ни на те ри то рията на 
Общността или в тре ти стра ни“; „Застраховките в но ва та ре ал-
ност“ – Н. Радлова; „Какви ико но ми чески мер ки мо же да се взе-
мат по вре ме на пан де мия“.

– бр. 4–5/2020 г. с при ло же ние „Единен частен мо ра то ри-
ум за вре мен но спи ра не на пла ща нията по банко ви кре ди ти в 
усло вията на пан де мия“ – В. Джилизов: „Промени в ня кои от 
сро ко ве те, въ ве де ни посред ст вом Закона за мер ки те и дейст вията 
по вре ме на из вън ред но то по ло же ние“ – Х. Досев; „Деклариране 
и вна ся не на аван со ви те вноски по ЗКПО в усло вията на из вън-
ред но по ло же ние“; „Автоматично по пъл ва не на го диш на та да-
нъч на декла ра ция по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 г.“ – Е. Попова; „Нови 
мо мен ти в Правилника за при ла га не на ЗДДС, в си ла от 
20.03.2020 г.“ – И. Кондарев; „Срокове в област та на да нъ ци те, 
които спи рат или се удъл жа ват в усло вията на из вън ред но по ло-
же ние“ – Г. Минкова; „Становище № 20-00-54 от 27.03.2020 г. по 
при ла га не на Закона за мер ки те и дейст вията по вре ме на из вън-
ред но то по ло же ние, във връз ка със сро ко ве по ДОПК и ма те риал-
ни те да нъч ни за ко ни“; „С про ме ни те в Закона за мер ки те и дейст-
вията по вре ме на из вън ред но то по ло же ние се уве ли ча ва не сек-
вести ру емият до ход по ДОПК на 610 ле ва“; „Правната стра на на 
систе ма та „бо нус-ма лус“ при за дъл жи тел на та застра хов ка „Граж-
данска от го вор ност“ на ав то мо би листи те“ – П. Голева; „Трафич-
ните дан ни и наблю де нието в усло вията на из вън ред но по ло же-
ние“ – И. Александров, М. Арабистанов.



60 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9/2020

– бр. 6/2020 г.: „Отчитане и пред ста вя не на нев не се ния ка-
пи тал по ре да на Международните сче то вод ни стан дар ти“ – 
Б. Брезоева; „Електронните ма га зи ни – за ко но ва уред ба и изиск-
ва ния на сче то вод но то и да нъч но то за ко но да тел ст во“ – Е. Ран-
гелов; „Възстановяване и прихва ща не на над в не сен кор по ра ти вен 
да нък“; „Данъчно тре ти ра не на суб си диите, пре доста вя ни на зе-
ме дел ски те сто па ни“ – Л. Цветкова; „Необходими усло вия за 
пол з ва не на да нъч но облек че ние при по лу ча ва не на суб си дия и 
удър жа не на окон ча те лен да нък от ДФ „Земеделие“; „За за дъл жи-
тел на та ре гистра ция по ЗДДС при дости га не на обла гаем обо рот 
от 50 000 лв. в рам ки те на (до) два ме се ца и опре де ля не на да нъч-
ни те за дъл же ния в та ки ва си ту ации“ – И. Кондарев; „Местни 
иму щест ве ни да нъ ци“ – Г. Минкова; „По ня кои въпро си на де ле-
ги ра не то и за мест ва не то“ – С. Тихолов; „Законови про ме ни за 
пре одо ля ва не на после ди ци те от мер ки те и огра ни че нията, във 
връз ка с COVID-19“ – В. Джилизов.

– бр. 7/2020 г.: „Задължения на сче то во ди те ли те, в кон тек-
ста на про це ду ра та по изпла ща не на ком пен са ции за за паз ва не на 
заетост та“ – Х. Досев; „Определяне на лихве ния про цент при ли-
зин го по лу ча те ля“ – Б. Брезоева; „Прилагане на изиск ва нията на 
чл. 10 ЗКПО от нос но до ку мен тал на та обос но ва ност при из вър ш-
ва не на тър го вия чрез ин тер нет“ – Ц. Янкова; „Въпроси и от го во-
ри по при ла га не на Закона за да нъ ци те вър ху до хо ди те на фи зи-
чески те ли ца. Търговско дру жест во е напра ви ло застра хов ка 
„Тру дова зло по лу ка“ за част от пер со на ла, която не е за дъл жи-
тел на по си ла та на нор ма ти вен акт. Изплатена е ед нократ на 
пре мия за ед на го ди на на застра хо ва те ля в раз мер на 30 лв. на 
ме сец за вся ко фи зи ческо ли це. Изплатените на застра хо ва те ля 
пре мии по то зи вид застра хов ка счи тат ли се за до ход от тру-
до ви пра во от но ше ния на застра хо ва ни те ра бот ни ци и съ от вет-
но под ле жат ли на да нъч но обла га не?“ – Е. Попова; „Въпроси и 
от го во ри по при ла га не на Закона за да нъ ци те вър ху до хо ди те на 
фи зи чески те ли ца. Местни фи зи чески ли ца ку пу ват чуж дестран-
ни дър жав ни и кор по ра тив ни обли га ции, еми ти ра ни от дър жа ви 
членки на ЕС и от тре ти дър жа ви, чрез ли цен зи ран бъл гар ски 
ин вести ционен посред ник. По при те жа ва ни те от тях дър жав ни 
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и кор по ра тив ни обли га ции съ щи те по лу ча ват лихве ни пла ща ния 
при настъ пил па деж. Какво е да нъч но то тре ти ра не на по лу че-
ни те до хо ди от лихви по чуж дестран ни те обли га ции с еми тен-
ти в тре ти дър жа ви, из вън ЕС и ЕИП, и пред ставля ва ли дру-
жест во то – ин вести ционен посред ник, пла тец на до хо ди те в съ-
от ветст вие със ЗДДФЛ, кой то да опре де ля, удър жа и вна ся 
аван сов да нък? Задъл жени ли са фи зи чески те ли ца да декла ри-
рат те зи до хо ди в го диш на та да нъч на декла ра ция по чл. 50 
ЗДДФЛ?“ – Е. Попова; „Въпроси и от го во ри по при ла га не на 
Закона за да нъ ци те вър ху до хо ди те на фи зи чески те ли ца. 
Физическо ли це по си ла та на съ деб но ре ше ние след ва да запла ти 
на дру го фи зи ческо ли це обез ще те ние на ос но ва ние чл. 59 от 
Закона за за дъл же нията и до го во ри те (ЗЗД) за ли ша ва не от пол-
з ва не на соб ст ве ния му нед ви жим имот. Какво е да нъч но то тре-
ти ра не на при до би тия до ход и съ от вет но има ли за дъл же ние 
фи зи ческо то ли це да го декла ри ра в го диш на та да нъч на декла ра-
ция по чл. 50 ЗДДФЛ?“ – Е. Попова; „Въпроси и от го во ри по при-
ла га не на Закона за да нъ ци те вър ху до хо ди те на фи зи чески те ли-
ца. Физическо ли це, което е ре гистри ра но по ЗДДС ли це, от да ва 
под наем соб ст вен нед ви жим имот на пред приятие. Наемателят 
съ от вет но опре де ля, удър жа и вна ся аван со вия да нък по ре да на 
чл. 44 ЗДДФЛ, ка то раз ме ра на при до би тия до ход и на удър жа-
ния да нък до ку мен ти ра с из да ва не на смет ка за изпла те ни те су-
ми. През го ди на та фи зи ческо то ли це пред ста вя декла ра ция пред 
пла те ца на до хо да, че ще се обла га по ре да на чл. 26, ал. 7 ЗДДФЛ, 
тъй ка то из вър ш ва дейност та ка то тър го вец. Предвид то ва 
след ва ли пред приятието – наема тел, да про дъл жи да удър жа 
аван сов да нък за до хо ди те от наем и как ще се до ку мен ти ра то-
зи до ход?“ – Е. Попова; „Въпроси и от го во ри по при ла га не на 
Закона за да нъ ци те вър ху до хо ди те на фи зи чески те ли ца. Налице 
е до го вор меж ду дру жест во и не гов ра бот ник за по ви ша ва не на 
про фе сионал на та му ква ли фи ка ция съглас но чл. 234 от Кодекса 
на тру да (КТ). Какво е да нъч но то тре ти ра не на су ми те за 
запла ща не на обу че нието?“ – Е. Попова; „Въпроси и от го во ри по 
при ла га не на Закона за да нъ ци те вър ху до хо ди те на фи зи чески те 
ли ца. Дружество осъ щест вя ва фи нан си ра не на фи зи чески ли ца, 



62 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9/2020

ка то при до би ва тех ни те ав то мо би ли по си ла та на до го вор за 
по куп ко-про даж ба на МПС, а в за мя на им пре доста вя съ от вет-
но то фи нан си ра не под фор ма та на про даж на та це на на МПС-
то. В до го во ра за по куп ко-про даж ба на МПС стра ни те се до го-
ва рят да склю чат послед ващ до го вор за обра тен ли зинг, с кой то 
фи зи ческо то ли це да по лу чи пра во то да изпол з ва МПС-то, ка то 
изпла ща ли зин го ви вноски, а след то ва за дъл жи тел но от но во да 
при до бие соб ст ве ност та вър ху МПС-то, ка то всич ки раз хо ди 
оста ват за смет ка на фи зи ческо то ли це – пол з ва тел. Така пре-
доста ве но то фи нан си ра не от дру жест во то пред ставля ва ли 
до ход, под ле жащ на да нъч но обла га не?“ – Е. Попова; „Въпроси и 
от го во ри по при ла га не на Закона за да нъ ци те вър ху до хо ди те на 
фи зи чески те ли ца. Българско юри ди ческо ли це с пред мет на 
дейност ин же нер ни услу ги – ав то ма ти за ция на произ вод ст во то 
на про миш ле ни пред приятия в област та на енер ге ти ка та, по за-
да ние на клиен та пла ни ра, програ ми ра, ав то ма ти зи ра произ вод-
ст ве ния про цес, тест ва клиен т ския соф ту ер и из гот вя до ку мен-
та ция. Поради спе ци фи ка та на ра бо та та за из вър ш ва не то на 
та зи дейност пред приятието наема ли ца по граж дан ски до го во-
ри, които не се на ла га да ра бо тят на те ри то рията на България, 
а осъ щест вя ват ра бот ния про цес от дър жа ва та, къ де то пре би-
ва ват, от лич ни те си до мо ве посред ст вом ин тер нет. Какво е 
да нъч но то тре ти ра не по ЗДДФЛ на до хо ди те, които пред-
приятието изпла ща на фи зи чески те ли ца?“ – Е. Попова; 
„Послед ните про ме ни в Закона за да нъка вър ху до ба ве на та 
стойност, в си ла от 1.07.2020 г.“ – И. Кондарев; „Място на изпъл-
не ние на достав ка по из ра бот ка на соф ту ер по ин ди ви ду ал на по-
ръч ка на клиент, по лу ча тел по която са ли ца, уста но ве ни на те ри-
то рията на Общността или в тре ти стра ни“; „Право на да нъч но 
облек че ние от 75 на сто при да нъ ка вър ху нед ви жи ми те имо ти за 
„ос нов но жи ли ще“ на ли це с на ма ле на ра бо тоспо соб ност съглас-
но чл. 25, ал. 2 ЗМДТ“; „Данъчна и оси гу ри тел на ин фор ма ция“ – 
Г. Минкова; „Европейският съ юз въ веж да по-твър ди мер ки сре-
щу пра не то на па ри и фи нан си ра не то на те ро риз ма“ – Е. Радев.

– Сп. „Правна ми съл“ – бр. 1/2020 г.: „Исторически бе леж-
ки вър ху пробле ма от нос но взе ма не то за лихва“ – С. Пиронев; 
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„Търговска сдел ка и ад ми нистра ти вен до го вор: нор ма тив ни раз-
ре ше ния и съ от но ше ния“ – Ж. Колева; „Правни и со циал ни аспек-
ти на граж дан ска та от го вор ност и на застра хов ка та „Граж дан ска 
от го вор ност“ на ав то мо би листи те и систе ма та „бо нус-ма лус“ – 
П. Голева; „Проблеми на на ка за тел ноправ на та ква ли фи ка ция на 
под ку па“ – Р. Марков; „Правни после ди ци от на ру ше нията на 
разпо ред би те от нос но про це су ал ни те сро ко ве по на ка за тел ни де-
ла сре щу не пъл но лет ни“ – Е. Салкова, Я. Ройчев; „Относно мо-
ногра фията „Реципрочни мер ки. Взаимност и ре тор сия в меж ду-
на род но то пра во“, ИК „Кинг“, София 2018 г., с ав тор Пламена 
Борисова Караиванова-Кобурова“ – П. Бончовски.

– бр. 2/2020 г.: „Проблеми, въз ник ва щи в да нъч но то пра во 
ка то после ди ца от из вън ред но то по ло же ние“ – Г. Минкова; 
„Отражението на прекра те но то съ деб но произ вод ст во вър ху по-
га си тел на та дав ност“ – П. Голева; „Налице ли е до го ва ря не сам 
със се бе си при сключ ва не на сдел ка меж ду тър гов ско дру жест во 
чрез ор ган ния му пред ста ви тел – насрещ на стра на по сдел ка?“ – 
З. Вангелова; „Оправданият сто пан ски риск по бъл гар ско то на ка-
за тел но пра во“ – М. Овчаров; „Основните прин ци пи на меж ду на-
род но то пра во“ – Е. Константинов; „Интересно из след ва не от-
нос но соб ст ве ност та и от го вор ност та за вре ди от ве щи в при род-
но състояние [Рец. за Ставру, Стоян. Вещи в при род но състояние: 
соб ст ве ност и от го вор ност за вре ди в кон тек ста на чл. 50 ЗЗД. – 
С.: Сиела, 2020, 318 с.]“ – Г. Пенчев

– Сп. „Търговско пра во“ – бр. 1–2/2020 г.: „За ви до ве те не-
об хо ди мо дру гар ст во и ТР № 3/2016 г. на ОСГК на ВКС“ – 
К. Цолова; „Предпоставки за раз ва ля не на до го во ри те по ра ди не-
изпъл не ние“ – Х. Танчева; „Използване на мар ки те в тър гов ска та 
дейност по сми съ ла на Закона за мар ки те и ге ограф ски те оз на че-
ния“ – Т. Жилова; „Отко га настъп ва по га си тел ният ефект на та ка 
на ре че на та „съ деб на ком пен са ция“ и как ви са обек тив ни те пре де-
ли на си ла та на пре съ де но то не що на ре ше нието, с което въз ра-
же нието за ком пен са ция е ува же но?“ – Т. Конов; „Процесуални 
пробле ми с част ния иск“ – С. Шекерджийски; „Принципите за 
меж ду на род ни те тър гов ски до го во ри на УНИДРОА: Коментар 
член по член от Екарт Й. Брьомдерман“ – В. Христова; „Търгов-
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ският за кон от 1897 го ди на и не го во то зна че ние за съз да ва не то и 
раз ви тието на бъл гар ско то тър гов ско пра во“ – П. Попов; „Каталог 
на публи ку ва ни те ма те риали в спи са ние „Търговско пра во“ 
(1992–2019 г.).

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 1/2020 г.: „Новите ос но ва-
ния за не съв мести мост на об щин ски те съ вет ни ци“ – Н. Николов; 
„Финансирането на по ли ти чески пар тии. Проблеми на но ва та за-
ко но да тел на про це ду ра“ – С. Игнатова; „Съдебната ек спер ти за в 
дейност та на евро пейски те ор га ни за ции“ – К. Бобев; „Финан-
совият кон трол“ – С. Михайлова-Големинова; „Наказателна от го-
вор ност за на ру ше ния на Закона за об щест ве ни те по ръч ки“ – 
П. Станкулов; „Перемпцията в изпъл ни тел но то произ вод ст во“ – 
Д. Иванов.

– бр. 2/2020 г.: „Нелегалните мигран ти в Европа – но ва та ка-
те го рия чуж ден ци“ – В. Дойчинова; „Определяне на при ло жи-
мост та на пра во то на Европейския съ юз. Първа част: Значение на 
прин ци па на ефек тив ност“ – А. Семов; Използване на мар ки те в 
ин тер нет. Коментар във връз ка с произ вод ст во то по от мя на на ре-
гистра цията на мар ка“ – Т. Жилова; „Понятието „тър гов ска тай-
на“ и за дъл же нието за опаз ва не то ѝ от ра бот ни ци те и слу жи те ли-
те“ – А. Андреева; „Администриране на не ред ности при ус воява-
не на сред ст ва от ЕС“ – И. Лечева; „Обработване на лич ни дан ни 
от публич ни ор га ни и струк ту ри“ – Д. Тошкова-Николова.

– бр. 3/2020 г.: „Правни ефек ти от Covid-19“ – М. Младенов; 
„Определяне на при ло жи мост та на пра во то на Европейския съ юз. 
Втора част: Приложимост в си ту ации, които са мо наглед са из ця-
ло вътреш ни“ – А. Семов; „Легитимация на съд руж ни ка в граж-
дан ско то дру жест во в ар битраж ния про цес“ – Б. Пунев; „Относно 
проек та на Концепция за на ка за тел на по ли ти ка (2020–2025) – 
С. Маргаритова-Вучкова; „Обработването на лич ни дан ни от 
публич ни ор га ни и струк ту ри [про дъл же ние от бр. 2/2020 г.] – 
Д. Тошкова-Николова; „Административни ви до ве мит ни чески 
ра зуз на ва тел ни про це ду ри“ – И. Младенов.

– бр. 4/2020 г.: „Новата прав на рам ка на ин тер нет ба зи ра ни-
те съ об щи тел ни услу ги (Skype, Viber, имейл и др.) – Г. Сулев; 
„Трудовоправни пробле ми при обя вя ва не то на из вън ред но по ло-
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же ние“ – Х. Банов; „Covid-пан де мията и как се спра вят с нея в 
Германия. Ограничителните мер ки във връз ка с ко ро на ви-
рус. Спешната без въз мез д на по мощ на фе де рал но и про вин циал-
но ни во“ – С. Игнатова; „Производство за отстра ня ва не на оче-
вид на фак ти ческа греш ка в об ви ни тел ния акт“ – П. Раймундов; 
„Защита на лич ни те дан ни при ви де онаблю де ние на публич но 
достъп ни зо ни“ – М. Хубенова; „Нови мо мен ти в ад ми нистра тив-
ния кон трол вър ху дейност та на вис ши те учи ли ща“ – Д. Ди-
митрова.

– бр. 5/2020 г.: „Медицинският де ликт в усло вията на пан де-
мия от COVID-19“ – М. Шаркова; „Вината при тран спор т ни те 
престъпле ния“ – П. Грозев; „Въпроси при разпи ти те на път-
нотран спор т ни произ шест вия (В съ деб но ме ди цин ски и ав то тех-
ни чески аспект)“ – Д. Радойнова, Я. Колев; „Медицинските из де-
лия в България и Европейския съ юз. Правна уред ба. Но вости и 
пре диз ви ка тел ст ва“ – К. Иванова, С. Константинос; „Трудово-
правни пробле ми при обя вя ва не то на из вън ред но по ло же ние 
(Част II) – Х. Банов; „Отраслова да нъч на пра во су бек т ност“ – 
К. Мутафов.

– Сп. „Административно пра во съ дие“ – бр. 6/2019 г.: 
„Преюдициално произ вод ст во по да нъч ни де ла пред Съда на 
ЕС“ – И. Стоянов; „Новото раз би ра не за мар ка в Закона за мар ки-
те и ге ограф ски те оз на че ния“ – Т. Жилова.

– Сп. „Юридически свят“ – бр. 1/2020 г.: „Противо прав-
ността при не поз во ле но увреж да не“ – П. Голева; „Изискването за 
все об щ ност и пред ста ви тел ност на прак ти ка та на дър жа ви те ка то 
еле мент на оби чайна та нор ма в меж ду на род но то пра во“ – 
А. Драгиев; „Прекратяване на тру до вия до го вор за изпит ва не от 
ра бо то да те ля“ – Н. Гевренова; „За прав на та уред ба на су ро гат но-
то майчин ст во“ – Ц. Цанкова; „Библиография на бъл гар ска та 
прав на ли те ра ту ра за 2018 г.“ – Б. Балканджиева.

– Сп. „Европейски пра вен преглед“ – том ХХV/2019 г.: 
„La fonction juridictionnelle et le mandat d’arrêt européen: la 
contribution des juges à la construction d’une Union de droit?“ – 
М. Fartunova-Michel; „The Limits to the European Commission’s 
Powers of Inspection in Competition Law Cases under Article 8 of the 
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ECHR“ – B. Holles de Peyer; „Защитата на пра ва та на потре би те-
ли те съглас но Директива 93/13 и съ деб на та прак ти ка на Съда на 
ЕС в свет ли на та на из ме не нията на ГПК от 2019 г.“ – Д. Драгиев; 
„Ограниченията на па ра лел на та тър го вия с ле кар ст ва в прак ти ка-
та на Съда на ЕС, Европейската комисия и Комисията за за щи та 
на конку рен цията“ – Е. Матеина; „Решението на Съда на ЕС по 
де ло то Otis – мо же ли непря ко за сег нат публич нопра вен су бект 
да пре дя ви иск за вре ди, при чи не ни от на ру ше ние на пра ви ла та 
на конку рен цията?“ – О. Темников; „Преюдициални за пит ва ния, 
от пра ве ни от бъл гар ски юрис дик ции в пе риода 1.10.2019–
31.12.2019“; Директива 2016/343 не уреж да въпро са да ли за 
одобря ва не то от съ да на спо ра зу ме ние, с което под съ дим се 
приз на ва за ви но вен за участие в ор га ни зи ра на престъп на гру па, 
тряб ва съгла сието на оста на ли те под съ ди ми. Определение от 
24 сеп тем ври 2019 г., QR (Презумпция за невиновност), C-467/19 
PPU, EU:C:2019:776“; Регламент № 1889/2005 не до пуска от не-
ма не на ця ла та не декла ри ра на су ма в пол за на дър жа ва та ка то 
санк ция за не декла ри ран вно с/ из нос на па ри в брой в ЕС, не за ви-
си мо да ли заед но с то ва се на ла га и ад ми нистра тив но на ка за ние 
гло ба. Определение от 3 ок том ври 2019 г., Mит ни ца Бургас, 
C-652/18, EU:C:2019:818“; „Критерии за раз гра ни ча ва не то меж ду 
пре нос на и разпре де ли тел на мре жа съглас но пра во то на 
ЕС. Решение от 17 ок том ври 2019 г., Електроразпределение Юг, 
C-31/18, EU:C:2019:868“; Директива 2014/41 не на ла га за дъл же-
нието да бъ дат опис ва ни прав ни те сред ст ва за за щи та сре щу 
евро пей ка за по вед за раз след ва не при по пъл ва не на фор му ляр за 
из да ва не то на та ка ва за по вед. Решение от 24 ок том ври 2019 г., 
Гаванозов, C-324/17, EU:C:2019:892“; За да послу жи ка то ос но-
ва ние за из да ва не на евро пейска за по вед за за пор на банко ви 
смет ки, за по вед та за изпъл не ние на па рич но за дъл же ние по 
чл. 410 ГПК тряб ва да е вляз ла в си ла. Решение от 7 ноем ври 
2019 г., K. H. K. (Запор на банко ви сметки), C-555/18, 
EU:C:2019:937“; Различ ното да нъч но тре ти ра не на ди ви ден ти-
те на ре гистри ра ни те в Гибралтар дру жест ва спря мо ре-
гистри ра ни те в (друга) дър жа ва членка дру жест ва пред ставля-
ва огра ни че ние на сво бо да та на уста но вя ва не. Заключение на 
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ге не рал ния ад во кат Hogan по де ло Джи Ви Си Сървисиз 
(България), C-458/18, EU:C:2019:897“; Рам ково ре ше ние 
2005/212/ПВР не об вър з ва граж дан ско то произ вод ст во за кон-
фиска ция с на ли чието на вляз ла в си ла осъ ди тел на при съ да. 
Заключение на ге не рал ния ад во кат Sharpston по де ло BP и др., 
C-234/18, EU:C:2019:920“; Директива 2016/343 не уреж да 
разпре де ле нието на те жест та на до каз ва не в рам ки те на произ-
вод ст во от нос но пре раз глеж да не то на мяр ка за не от кло не ние 
„за дър жа не под стра жа“. Решение от 28 ноем ври 2019 г., 
Специализирана про ку ра ту ра, C-653/19 PPU, EU:C:2019:1024 и 
заклю че ние на ге не рал ния ад во кат Pitruzzella по де ло Спе циа-
лизирана про ку ра ту ра, C-653/19 PPU, EU:C:2019:983“; Правото 
на Европейския съюз до пуска на ционал на прав на уред ба, която 
пред виж да, че соб ст ве ни ци те на апар та мент в сгра да – етаж-
на соб ст ве ност, са длъж ни да участ ват в раз хо ди те за топлин-
на енер гия за об щи те части на сгра да та. Решение от 5 де кем ври 
2019, EVN България Топлофикация и Топлофикация София, 
C-708/17 и C-725/17, EU:C:2019:1049“; Общият съд пот вър ди ре-
ше ние на Европейската ко ми сия за из ключ ва не от фи нан си ра не 
на ня кои раз хо ди в България, напра ве ни в рам ки те на фон до ве те 
за га ран ти ра не на зе ме де лието и за раз ви тие на сел ски те ра йо-
ни. Решение от 19 де кем ври 2019 г., България/Комисия, T-22/18, 
не публи ку ва но, EU:T:2019:878“; „Финансиране на зе ле ния пре-
ход: Планът за ин вести ции и Механизмът за спра вед лив пре ход 
на Европейския зе лен пакт“; „Новите пра ви ла на ЕС за през гра-
нич ни те пла ща ния: по-из год ни усло вия за потре би те ли те и пред-
приятията“; „Проект за кон фе рен цията за бъ де ще то на Европа“; 
Съдът на ЕС осъ ди Ирландия да запла ти иму щест ве ни санк ции 
за про пуска ѝ да отстра ни послед ст вията от уста но ве но в 
пред ход но ре ше ние на Съда на ру ше ние на изиск ва не то за из вър-
ш ва не на оценка на въз дейст вието вър ху окол на та сре да от из-
граж да не то на вя тър ни ге не ра то ри. Решение от 12 ноем ври 
2019 г., Комисия/Ирландия (Ветропарк в Дерибрин), C-261/18, 
EU:C:2019:955“; Съдебният ор ган, изпъл ня ващ евро пейска за по-
вед за арест, е длъ жен да про ве ри да ли усло вията на ли ша ва не 
от сво бо да не на ру ша ват забра на та на не чо веш ко то или уни зи-
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тел но от но ше ние по чл. 4 от Хартата на ос нов ни те пра ва на 
ЕС. Решение от 15 ок том ври 2019 г., Dorobantu, C-128/18, 
EU:C:2019:857“; Представлява ли не за ви сим и безпристрастен 
съд по сми съ ла на член 47 от Хартата на ос нов ни те пра ва на ЕС 
но во съз да де на та дис ципли нар на ко ле гия на Върховния съд в 
Полша, на която е пре доста ве на из клю чи тел на ком пе тент ност 
по спо ро ве те за пен сиони ра не то на вър хов ни те съ дии? Решение 
от 19 ноем ври 2019 г., A. K. и др. (Неза висимост на дис ципли нар-
на та ко ле гия на Върховния съд), C-585/18, C-624/18 и C-625/18, 
EU:C:2019:982“; Общият съд пот вър ди от каз за ре гистра ция на 
зна ка CANNABIS STORE AMSTERDAM ка то мар ка на Съюза на 
ос но ва ние про ти во ре чие с об щест ве ния ред. Решение от 12 де-
кем ври 2019 г., Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), 
T-683/18, EU:T:2019:855“; Предоставяната посред ни ческа услу-
га от ир лан д ско то дру жест во Airbnb на те ри то рията на 
Франция е „услу га на ин фор ма цион но то об щест во“ по сми съ ла 
на Директива 2000/31, за огра ни че нията на които дър жа ви те 
членки след ва да уве до мя ват пред ва ри тел но Европейската ко ми-
сия. Решение от 19 де кем ври 2019 г., Airbnb Ireland, C-390/18, 
EU:C:2019:1112“; „Първо ре ше ние на Европейския съд за пра ва та 
на чо ве ка по про це ду ра та за уста но вя ва не на не изпъл не ние на 
пред ход но ре ше ние по чл. 46 от ЕКПЧ. Решение на ЕСПЧ от 29 
май 2019, Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, ECLI:CE:ECHR:2019:052
9JUD001517213“; „Съдът на ЕС и eвропейската за по вед за арест: 
ка къв е при но сът на съ да при из граж да не то на един пра вов 
Съюз?“ – М. Фъртунова-Мишел; „Границата на раз след ва щи те 
пра во мо щия на Европей ската ко ми сия в област та на конку рент-
но то пра во в свет ли на та на чл. 8 от Европейската кон вен ция за 
пра ва та на чо ве ка“ – Б. Холес де Пейер; „Protection of Consumer 
Rights Under Directive 93/13 and the Case Law of the Court of Justice 
of the EU in the Light of the Amendments of Bulgarian Civil Procedure 
Code from 2019“ – D. Draguiev; „Limitations of Parallel Trade with 
Pharmaceuticals in the Practice of the European Commission, CJEU 
and the Bulgarian Commission for Protection of Competition“ – Е. 
Mateina; „CJEU Judgement in Otis – A Public Entity Can Claim 
Damages for an Infringement of Competition Law Without the Need 
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to Demonstrate that It is Active on a Product or Geographic Market 
Directly Affected by the Infringement. Judgment of 12 December 
2019, Otis Gesellschaft and Others, C-435/18, EU:C:2019:1069“ – 
O. Temnikov.


