
Март 2015 г. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 17 от 6 март 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-        Законът за енергетиката; 
-        Законът за енергията от възобновяеми източници; 
-        Законът за обществените поръчки; 
-        Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп 
на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – 
Национална база данни „Население“. 
Обнародвани са: 
-        Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за реда за 
осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна 
безопасност и защита на населението на Министерството на 
вътрешните работи; 
-        Наредба № Н-1 от 20 февруари 2015 г. за извършване на 
финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 18 от 10 март 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-        Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, 
обжалване и отчитане на професионалните болести; 
-        Наредбата за установяване, разследване, регистриране и 
отчитане на трудовите злополуки; 
-        Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, 
върху които се правят осигурителни вноски; 
-        Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се 
лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. 
*** 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 19 от 13 март 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-        Законът за движението по пътищата; 
-        Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж; 
-        Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните 
обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 20 от 17 март 2015 г. 
Изменен и допълнен са: 
-        Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения 
за безработица; 



-        Правилникът за дейността на Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори; 
-        Инструкция № 8121з-748 от 2014 г. за определяне на срокове за 
съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на 
вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно 
производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на 
проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер. 
Обнародвано е Решение № 13965 от 21 ноември 2014 г.по 
административно дело № 3370 от 2014 г., с което се отменя Наредбата 
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, 
издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2011 
г.). 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 21 от 20 март 2015 г. 
Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 22 от 24 март 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-          Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на 
други предприятия за колективно инвестиране; 
-          Кодексът за социално осигуряване; 
-          Законът за търговския регистър; 
-          Търговският закон; 
-          Законът за корпоративното подоходно облагане; 
-          Законът за данъците върху доходите на физическите лица; 
-          Законът за банковата несъстоятелност; 
-          Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на 
метрологичен контрол. 
Обнародван е Указ № 39 за назначаване на Димитър Здравков 
Георгиев за председател на Държавна агенция „Национална 
сигурност“. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 23 от 27 март 2015 г. 
Обнародвани са: 
-          Решение № 2 от 12 март 2015 г. по конституционно дело № 8 от 
2014 г., с което са обявени за противоконституционни чл. 250а – 250е, 
чл. 251 и 251а от Закона за електронните съобщения; 



-          Определение № 1 от 17 март 2015 г. по конституционно дело № 
1 от 2015 г., с което Конституционният съд отклонява искането на ВКС 
– Общо събрание на Търговската колегия, за тълкуване на чл. 12, ал. 2 
от Конституцията, който постановява, че „Сдруженията на гражданите, 
включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели 
и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите 
партии“. Според вносителя конституционната норма съдържа неяснота 
и затова е необходимо Конституционният съд да изпълни 
задължението си по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Основния закон на Република 
България, като се отговори на следните въпроси: 
·         „Поставянето на политически цели“ и „извършването на 
политическа дейност“ представляват ли две отделни хипотези на 
забраната, предвидена в чл. 12, ал. 2 от Конституцията по отношение 
на гражданските сдружения. 
·         Какъв вид политически цели и извършването на какви видове 
политическа дейност могат да се определят като „присъщи само на 
политическите партии“ и са забранени за гражданските сдружения. 
Могат ли гражданските сдружения по смисъла на чл. 12, ал. 2 от 
Конституцията да си поставят политически цели или да извършват 
политическа дейност, свързана с промени в унитарния характер на 
държавата, промени, отнасящи се до териториалната цялост, 
единството на българската нация, осъществяване на народния 
суверенитет и ограничаване на държавния суверенитет. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 24 от 31 март 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-          Законът за отбраната и въоръжените сили на Република 
България; 
-          Законът за държавния служител; 
-          Законът за Държавна агенция „Национална сигурност“; 
-          Законът за Министерството на вътрешните работи; 
-          Законът за електронните съобщения; 
-          Наказателният кодекс; 
-          Наказателно-процесуалният кодекс; 
-          Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, 
отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на 
служебните задължения на държавните служители в Министерството 
на вътрешните работи. 


