Значимостта на поставените въпроси в книгата е обусловена от
изключителното значение на поредността на вписването на акта с оглед правилото, че по-рано вписаният акт има предимство пред по-късно
вписания, от което следва и голямото значение на производството по
вписванията, отбелязванията и заличаванията. Затова и познаването
на най-често срещаните проблеми в него, представени в настоящата
книга чрез анализиране на конкретни примери от съдебната практика,
представлява удачен начин за постигането на тази цел. Нещо повече
– предложено е на читателите и мнението на автора с неговата позиция за разрешаване на констатираните противоречия в практиката,
при което е представено и развитието на самата съдебна практика в
рамките на разгледания период. Този подход при излагане на проблемите
по отделните въпроси от значение за вписванията, отбелязванията и
заличаванията, обхванати в книгата, намирам за удачен в търсенето на
най-правилните решения.
Снежанка Николова,
съдия във Върховния касационен съд
Ползата от това изследване за доктрината и практиката се дължи на неговия ясно изразен аналитичен характер, който излиза извън
традиционните за този „жанр“ на правната книжнина дескриптивен и
нерядко реферативен подход. Изложението се отличава с ясна и стройна система, пълнота, богатство на идеи и разнообразие на зрителния
ъгъл, от който са осмислени възникващите проблеми. Особено полезно
от практическа страна е изложението в точка трета, в която авторът систематизира юридическите причини за постановяване на отказ
за вписване и отграничава същността на този акт от отказа на длъжностното лице да запише акт във входящия регистър.
Приложеният от автора подход за вътрешно структуриране на материала прави практиката на ВКС по-обозрима и от тук – по-достъпна
за проучване чрез нейната систематизация по типови правни проблеми,
от които зависи изходът на делото. При това авторът се е ръководел
от установената в правната доктрина последователност при разглеждането на въпросите относно правния статус и правомощия на съдиите
по вписванията в производствата по чл. 280, ал. 1, т. 1 ЗСВ.
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