
Април 2015 г. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 25 от 3 април 2015 г. 
Обнародвано е Решение за приемане на Годишна работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.). 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 26 от 7 април 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-          Законът за защита от дискриминация; 
-          Законът за достъп до пространствени данни. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 27 от 14 април 2015 г. 
Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Агенцията по 
вписванията. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 28 от 17 април 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-          Законът за гражданското въздухоплаване; 
-          Инструкция № 1 от 3 април 2015 г. за реда и начина за 
осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните 
органи на Националния осигурителен институт. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 29 от 21.04.2015 година 
Приети са: 
-   Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми 
-   Изменен и допълнен е Законът за електронните съобщения 
-   Постановление № 89 от 16 април 2015 г. за създаване на 
Междуведомствен координационен център за противодействие на 
контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари 
  
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 30 от 24.04.2015 година: 
Приети са: 
-   Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на 
новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и 
посадъчния материал 
-   Изменен и допълнен е Законът за акцизите и данъчните складове 
-   Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Държавен фонд 
"Земеделие" 
 



Съдебна практика: 
-   Решение № 74/ 20.04.2015 г. по дело 1893/2014 г. (делото на Октай 
Енимехмедов) 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 31 от 28 април 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-        Законът за собствеността и ползването на земеделските земи; 
-        Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в 
движение и спиране от движение на моторните превозни средства и 
ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за 
регистрираните пътни превозни средства. 
Обнародвана е Наредба № 8121з-422 от 16 април 2015 г. за 
организацията и дейността на звената „Общинска полиция“. 
 
 


