Октомври 2014 г.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 90 от 31 октомври 2014 г.
Обнародвани са:
Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация;
Наредба № 8121з-758 от 22 октомври 2014 г. за осъществяване на
превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на
населението на Министерството на вътрешните работи;
Наредба № 8121з-792 от 29 октомври 2014 г. за определяне на
условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните
служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи
дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на
ободряващи напитки за служителите, полагащи труд през нощта от
22,00 до 06,00 ч.;
Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и
организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното
движение
Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане
по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за
уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на
моторни превозни средства;
Решение № 10993 от 19 юли 2013 г. по административно дело № 3327
от 2012 г., с което ВАС отмени чл. 6, т. 2 от Тарифата за таксите, които
се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона
за енергетиката;
Определение № 10729 от 29 август 2014 г. по административно дело №
10545 от 2014 г., с което ВАС спря действието на Постановление № 215
от 24.07.2014 г. на Министерския съвет на Република България за
допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за
частните съдебни изпълнители до приключване на производството по
делото с влязъл в сила съдебен акт. Това ПМС предвижда че: „върху
сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение,
такса не се събира“.
Изменена и допълнена е Наредбата за изчисляване и изплащане на
паричните обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 88 от 24 октомври 2014 г.
Обнародвана е Инструкция № 8121з-748 от 20 октомври 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.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 87 от 21 октомври 2014 г.
Обнародвана е Конвенция за Центъра за правоприлагане в
Югоизточна Европа
Изменени и допълнени са:
Наредба № 8121з-310 от 2014 г.за преназначаване на държавните
служители в Министерството на вътрешните работи;
Инструкция № Я-966 от 2010 г.за военната служба в Националната
разузнавателна служба.
Отменена е Инструкция № Iз-1863 от 2009 г. за реда за издаване на
удостоверителни документи за досъдебни производства в
Министерството на вътрешните работи.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 86 от 17 октомври 2014 г.
Обнародвани са:
Наредба № 8121з-667 от 6 октомври 2014 г. за условията и реда за
изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните
работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на
Европейския съюз и в международни организации.
Решение № 2305 от 18 февруари 2014 г. по административно дело №
3367 от 2013 г., с което Върховният административен съд отмени
изцяло Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на
правосъдието, обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г.
С разпореждане от 17.10.2014 г. е образувано тълкувателно дело №
6/2014 по описа на наказателната колегия на ВКС по направено
искане от председателя на ВКС на Република България за приемане на
тълкувателно решение по въпроси, свързани с противоречива практика
на съдилищата по приложението на чл. 12, ал. 3 ЗМИП, а именно:
Подлежат ли на обжалване първоинстанционните определения, с които
се налагат обезпечителни мерки - запор и възбрана по реда чл. 12, ал.
3 ЗМИП?
При положителен отговора на въпроса, има ли основание за промяна
на разрешението, дадено в TP № 2/2012 г. на ОСНК във ВКС, относно
процесуалния ред, по който следва да става това?

Наказателни или граждански състави следва да се произнасят в
производството по налагане и контрол на обезпечителна мерки - запор
и възбрана по реда на чл. 12, ал. 3 ЗМИП?
Подлежат ли на съдебен контрол постановленията на прокурора, с
които се налагат обезпечителни мерки - запор и възбрана по реда на
чл. 12, ал. 3 ЗМИП?
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 85 от 14 октомври 2014 г.
Обнародвана е Наредба № 8121з-667 от 6 октомври 2014 г. за
условията и реда за изпращане на държавни служители от
Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в
институции или в структури на Европейския съюз и в международни
организации.
С разпореждане от 14.10.2014 г. е образувано тълкувателно дело №
6/2014 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, по
предложение от заместник-председателите и ръководители на
Гражданска и Търговска колегия на ВКС за приемане на тълкувателно
решение по следните въпроси:
Как се определя размера на обезпечението за спиране изпълнението
на осъдително въззивно решение с предмет парична сума по чл. 282,
ал. 2, т. 1 ГПК.
Представлява ли съдът трето задължено лице по смисъла на чл. 508
ГПК по отношение на вземания за суми, внесени като гаранция по
сметка на съда.
Подлежи ли на обжалване определението на съда за освобождаване
на внесени като разноски и гаранции суми и от кой момент настъпва
изискуемостта на вземането за тяхното връщане.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 84 от 10 октомври 2014 г.
Обнародвани са:
Постановление № 318 от 3 октомври 2014 г. за одобряване на
допълнителен трансфер за Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ за 2014 г. Трансферът е в размер 2 800 000 лв. и е
предназначен за извършване на основни ремонти на сгради на
университета, в т.ч. сгради – недвижими културни ценности.
Наредба № 8121з-617 от 26 септември 2014 г. за изискванията към
извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи,
реда за вписването им, техните функции и ред за координация и
ръководство на дейността им;

Наредба № 8121з-648 от 1 октомври 2014 г. за реда за употреба на
помощни средства от органите на Министерството на вътрешните
работи.
Изменено и допълнено е Постановление № 214 на Министерския
съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на
кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд. С
направените промени се урежда процедурата за провеждане на избор
на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 82 от 3 октомври 2014 г.
Обнародвани са:
Постановление № 306 от 26 септември 2014 г. за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна
служба за 2014 г. Одобрените разходи са в размер 1 000 000 лв. и са
предназначени за покриване на неотложни текущи разходи за
дейността на службата до края на 2014 г.;
Правилник за устройството и дейността на Научноизследователския
институт по криминалистика и криминология;
Инструкция № 8121з-582 от 19 септември 2014 г. за определяне вида,
условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и
унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в
Министерството на вътрешните работи
Изменени и допълнени са:
Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа
дейност по наемане на работа;
Правилникът за устройството и дейността на Института по отбрана.
С разпореждане от 01.10.2014 г. е образувано тълкувателно дело №
5/2014 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, по
предложение от заместник-председателите и ръководители на
Гражданска и Търговска колегия на ВКС за приемане на тълкувателно
решение по следния материално-правен въпрос:
Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да
е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на
упълномощителя.

