Август 2015 г.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 59 от 4 август 2015 г.
Обнародвани са:
Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.;
Правила за търговия с природен газ.
Изменени и допълнени са:
Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на
възстановената собственост;
Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или
газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за
съхранение на природен газ.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 60 от 7 август 2015 г.
Обнародвани са:
Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от
Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение
на климата;
Постановление № 194 от 27 юли 2015 г. за приемане на Списък
на продуктите, свързани с отбраната, и на Списък на изделията и
технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос;
Постановление № 199 от 30 юли 2015 г. за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2015 г. в размер 3 800 000 лв. за извършване на
допълнителни строително-монтажни работи по преустройството на
сграда, намираща се в гр. София, бул. Ген. М. Д. Скобелев 23, за
нуждите на Софийския районен съд и на Софийската районна
прокуратура.
Изменени и допълнени са:
Закона за митниците;
Закона за горите;
Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху
ценни книжа;
Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и
реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 61 от 11 август 2015 г.
Обнародвани са:
Закон за управление и функциониране на системата за защита на
националната сигурност;
Закон за Националната служба за охрана;
Указ № 162 за насрочване на избори за общински съветници и за
кметове на 25 октомври 2015 г.;
Указ № 163 за определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на
произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да
може да се гласува и дистанционно по електронен път при
произвеждане на изборите и референдумите?“.
Изменени и допълнени са:
Кодексът за социално осигуряване;
Законът за общинския дълг;
Законът за банковата несъстоятелност;
Законът за собствеността и ползването на земеделските земи.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 62 от 14 август 2015 г.
Обнародвани са:
Закон за гарантиране на влоговете в банките;
Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници;
Постановление № 204 от 6 август 2015 г. за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2015 г.;
Постановление № 205 от 6 август 2015 г. за одобряване на
разходи относно осигуряване на комуникационна свързаност
посредством Единната електронна съобщителна мрежа за свързване
на административните съдилища в градовете Бургас, Благоевград,
Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали,
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив,
Разград, Русе, Силистра, Смолян, Сливен, София, Стара Загора,
Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол;
Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на
условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите
на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности,
свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на
ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от
22,00 до 06,00 ч.;

Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към
продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на
съответствието им с тези изисквания, задълженията на
производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за
пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.
Изменени и допълнени са:
Законът за кредитните институции;
Законът за опазване на околната среда.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 63 от 18 август 2015 г.
Изменени и допълнени са:
Наредбата за работното време, почивките и отпуските;
Инструкция № 8121з-823 от 2014 г. за организация на дейността в
Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване
на населението;
Инструкция № 8121з-988 от 2014 г. за осигуряване на
обществения ред при провеждане на мероприятия.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 64 от 21 август 2015 г.
Обнародван е Договор между Република България и Република
Казахстан за екстрадиция.
Изменени и допълнени са:
Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;
Устройственият правилник на Агенция „Митници“;
Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната
система за гражданска регистрация.
Отменена е Инструкция № 1 от 2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона
за гражданската регистрация.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 65 от 25 август 2015 г.
Обнародвани са:
Наредба за изискванията към местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на
категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване
на категорията;
Инструкция № 8121з-988 от 17 август 2015 г. за вида на личния
знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на
индивидуален идентификационен номер от служителите на
Министерството на вътрешните работи;

Решение № 15465 от 18 декември 2014 г. по административно
дело № 7996 от 2014 г., с което ВАС отмени чл. 3а от Наредба № 2 от
2013 г. за регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр. 33 от
2013 г.), съгласно която разпоредба Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране имаше право да изменя утвърдените цени на
природния газ по време на ценовия период, като изменя размера на
необходимите годишни приходи: 1. с показатели въз основа на
изпълнението (качество на природния газ, качество на обслужването),
като признатите необходими приходи на енергийното предприятие се
коригират при неизпълнението на определените от комисията целеви
показатели и разликата между прогнозните и реализираните
инвестиции; 2. със стойността на разликата между прогнозни и
отчетени инвестиции за предишен период; 3. със стойността на
разликата между прогнозни и отчетени разходи за предишен период; 4.
с размера на технологични разходи на енергийните предприятия при
пренос през преносната или разпределителната мрежа и съхранение
на природен газ, като определя целевите им стойности при спазване на
принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните
предприятия и клиентите; 5. с размера на други ценообразуващи
елементи при спазване на принципа за осигуряване на баланс между
интересите на енергийните предприятия и клиентите. В ал. 2 е
посочено, че в случаите по ал. 1 комисията може да приеме съкратени
процедури и срокове.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 66 от 28 август 2015 г.
Обнародвани са:
Правилник за организацията на дейността на Инспектората към
Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на
експертите;
Наредба за условията и реда за разходване на средствата за
финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска
цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за
дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за
хазарта.

