Септември 2014 г.
ВКС постанови Решение № 325/23.09.2014 г. по дело 917/2014 г.
(делото "Бай Миле"), с което оставя без разглеждане жалбата на
частните обвинители и граждански ищци.
Приети са промени вПравилника за организацията и дейността на
Националния институт на правосъдието и на неговата
администрация. Измененията са обнародвани в Държавен вестник,
бр. 79 от 2014 г.
В Държавен вестник, бр. 78 от 2014 г.:
 Обнародвана е Наредба за условията и реда за изплащане на
компенсационни суми на държавните служители от
Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище
при условията на свободно договаряне, в сила от 19.09.2014 г.
 Обнародвана е Инструкция № 8121з-532 от 9 септември 2014 г. за
реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на
служителите от Министерството на вътрешните работи.
 С Постановление № 286 от 12 септември 2014 г. за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на
съдебната власт за 2014 г. се одобряват допълнителни разходи
по бюджета на съдебната власт за 2014 г. в размер 9 225 000 лв.за
текущи и капиталови разходи на органите на съдебната власт.
В Държавен вестник, бр. 76 от 2014 г.е обнародван нов Устройствен
правилник на Патентното ведомство.
В Държавен вестник, бр. 75 от 2014 г. е изменен и допълнен
Устройственият правилник на Агенцията по заетостта. Правят се
вътрешно компенсирани промени в щатната численост на дирекциите.
Това се налага с оглед създаването на нова дирекция „Европейска
мобилност” и създаването на 10 нови самостоятелни бюра по труда с
филиали.
В Държавен вестник, бр. 74 от 2014 г.:
 Изменя се Тарифа № 4 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на вътрешните работи по
Закона за държавните такси





Обнародвана е Инструкция № 8121з-464 от 26 август 2014 г. за
реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1
и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните
работи от полицейските органи, в сила от 05.09.2014 г. Урежда
материята във връзка със случаите когато полицейските органи
могат да извършват проверки в помещения без съгласието на
собственика или обитателя или в тяхно отсъствие.
Обнародвана е Наредба № 8121з-465 от 26 август 2014 г. за
организацията и функционирането на националната
шенгенска информационна система на Република България,
в сила от 05.09.2014 г. Отменя се действащата до момента отменя
Наредба № 2727 от 16 ноември 2010 г. за организацията и
функционирането на Националната Шенгенска информационна
система на Република България (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм.,
бр. 14 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2013 г. и бр. 37 от 2014 г.).

Държавен вестник, бр. 73 от 2014 г.:
 Изменя се Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за
периодичните прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства, в сила от
01.09.2014 г. Целта на промените е да се увеличи събираемостта
на дължимия данък върху превозните средства, както и
плащането на задължителни застраховки за превозните средства,
допуснати за движение по пътищата отворени за обществено
ползване.
 С Постановление № 259 от 28 август 2014 г. на МС, се одобряват
допълнителни разходи в размер 303 930 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г. за изплащане на
обезщетения по чл. 60к от Закона за съдебната власт за първото
и второто тримесечие на 2014 г.

