Декември 2014 г.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 101 от 9 декември 2014 г.
Обнародвани са:
Инструкция № 8121з-891 от 26 ноември 2014 г. за наблюдението
на държавната граница на Република България, специфичната
охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна
сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане
на компенсиращи мерки;
Инструкция № 8121з-914 от 1 декември 2014 г. за условията и
реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни
работи;
Инструкция № 8121з-915 от 1 декември 2014 г. за условията и
реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 102 от 12 декември 2014 г.
Обнародвани са:
Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на
храните;
Устройствен правилник на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството;
Инструкция № 8121з-929 от 2 декември 2014 г. за патрулнопостова дейност.
Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2006 г. за техническите
паспорти на строежите. С една година е удължен срокът за съставяне
на техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна,
общинска или частна собственост, в т.ч. строежите - смесена държавна
и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост.
Тълкувателно решение № 9 от 12.12.2014 г. по тълк. д. № 9/2013 г.,
ОСГК на ВКС
Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен
съд
РЕШИ:
С предварителна закрила при уволнение по чл. 333, ал. 3, предложение
първо от КТ, във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТ се ползва работник или
служител, който е член на синдикално ръководство (председател и
секретар) на синдикалната организация, учредена и структурирана към
предприятието на съответния работодател, но не и ръководствата на

вътрешните структури (секции) в рамките на тази синдикална
организация.
Само в случаите, когато вътрешните структури на синдикалната
организация следват организацията и структурата на предприятие,
чиито поделения или обособени образувания самостоятелно наемат
работници и служители и са самостоятелни работодатели по смисъла
на § 1, т. 1 от ДР на КТ, предварителната закрила при уволнение по чл.
333, ал. 3 във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТ обхваща и ръководството
(председателя и секретаря) на синдикалната секция, учредена към
съответното поделение - самостоятелен работодател.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 103 от 13 декември 2014 г.
Обнародвани са:
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда
за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на
документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в
Инспектората към Висшия съдебен съвет;
Решение за приемане на процедурни правила за избор на главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет;
Постановление № 401 от 11 декември 2014 г. за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г., с което са намалени утвърдените разходи по
„Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма
„Инвестиции на органите на съдебната власт“ с 4 500 000 лв. и са
увеличени утвърдените разходи по „Политика в областта на
изпълнение на наказанията“, бюджетна програма „Затвори – изолация
на правонарушителите“ с 4 000 000 лв., както и разходите по бюджетна
програма „Администрация“ с 500 000 лв.
Изменено и допълнено е Постановление № 268 на Министерския съвет
от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 104 от 16 декември 2014 г.
Обнародвани са:
Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и
реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна
защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
Инструкция № 8121з-955 от 8 декември 2014 г. за условията и
реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване.

Изменени и допълнени са:
Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки;
Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на
държавните служители в Министерството на вътрешните работи;
Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на
строителните конструкции на строежите чрез прилагане на
европейската система за проектиране на строителни конструкции.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 105 от 19 декември 2014 г.
Обнародвана е Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за
правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на
дейности в земеделските земи.
Изменени и допълнени са:
Законът за хазарта;
Законът за данък върху добавената стойност;
Законът за акцизите и данъчните складове;
Законът за корпоративното подоходно облагане;
Законът за данъците върху доходите на физическите лица;
Законът за местните данъци и такси;
Данъчно-осигурителниятпроцесуален кодекс;
Законът за държавната собственост;
Законът за общинската собственост.
Тълкувателно решение № 5 от 22.12.2014 г. по тълк. д. № 5/2014 г.,
ОСНК на ВКС
Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен
съд
РЕШИ:
Управителят и представителят на търговско дружество или кооперация
е самостоятелен субект на престъплението по чл. 227б, ал. 2 от НК и
следва да носи наказателна отговорност, ако в 30-дневен срок от
спиране на плащанията не поиска от съда да открие производство по
несъстоятелност. За изпълнението на това задължение не е
необходимо да има изрично възлагане от колективен орган на
управление.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 106 от 23 декември 2014 г.

Изменена и допълнена е Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията, като се намалява годишната такса
запредоставяне на цялата база данни от търговския регистър и за
актуализация на обстоятелствата в нея от 30 000 лв.на 100 лв.
Обнародвани са:
Постановление № 424 от 18 декември 2014 г. за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г.;
Постановление № 426 от 18 декември 2014 г. за определяне
размера на законната лихва по просрочени парични задължения.
Годишниятразмер на законната лихва за просрочени парични
задължения е определен в размер на основния лихвен процент на
БНБв сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс
10 процентни пункта;
Наредба № 8121з-995 от 13 декември 2014 г. за условията и реда
за предоставяне на порционни пари на служителите на Министерството
на вътрешните работи;
Наредба № 8121з-1010 от 16 декември 2014 г. за условията и реда
за осигуряване на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево
имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на
неносещите униформа държавни служители.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 107 от 24 декември 2014 г.
Обнародвани са:
Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса
за 2015 г.;
Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за
2015 г.;
Законът за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Изменени и допълнени са:
Законът за собствеността. Съгласно промените давността за
придобиване на имоти - частна държавна или общинска собственост
спира да тече до 31 декември 2017 г.;
Законът за специалните разузнавателни средства.

Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г. по тълк. д. № 5/2013 г.,
ОСГТК на ВКС
Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС
РЕШИ:
1. За личен дълг на единия съпруг разпоредителната сделка с имот,
притежаван в режим на съпружеска имуществена общност, се обявява
за относително недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД за % идеална
част от имота.
2. Сделката на разпореждане със семейното жилище - лична
собственост на единия съпруг, извършена от него без съгласието на
другия и без разрешение на районния съд е относително
недействителна спрямо съпруга - несобственик. Сделката може да
бъде заздравена с даване на съгласие от съпруга - несобственик след
сключването й.
3. Доброволната делба, извършена без участие на единия съпруг,
когато идеална част от съсобствения имот се притежава в режим на
съпружеска имуществена общност, не е нищожна на осн. чл. 75, ал. 2
ЗН. Тя е непротивопоставима на неучаствалия съпруг и може да бъде
оспорена само от него по реда на чл. 24, ал. 4 СК (чл. 22, ал. 3 СК, отм.),
ако делбеният имот не е получен в дял от съпруга – съделител.
4. В случаите на придобиване на недвижим имот през време на брака с
договор за покупко-продажба на името на двамата съпрузи може да се
установява пълна и частична трансформация на лично имущество, на
осн. чл. 23, ал. 1 и 2 СК (чл. 21, ал. 1 и 2 СК, отм.).
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 108 от 30 декември 2014 г.
Приети са Устройствени правилници на Министерството на
икономиката, на Министерството на енергетиката и на
Министерството на туризма.

