Февруари 2015 г.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 9 от 3 февруари 2015 г.
Обнародвани са:
Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост
на ски пистите в Република България и за определяне правилата за
безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за
организацията на работата на ски патрулите;
Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите
количества на остатъци от пестициди във или върху храни;
Инструкция № 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за
осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за
настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на
вътрешните работи.
Изменена и допълнена е Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация
Тълкувателно решение № 2 от 05.02.2015 г. по тълк. д. № 2/2014 г.,
ОСГК на ВКС
Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен
съд реши:
Срокът за предявяване на иска по чл. 62, ал. 4 СК започва да тече от
навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води
този иск чрез законния си представител.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 10 от 6 февруари 2015 г.
Изменен и допълнен е Законът за пътищата.
Обнародвани са:
Указ № 10 за назначаване на Лозан Йорданов Панов за
председател на Върховния касационен съд на Република България;
Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо
предупреждение за храни и фуражи в Република България;
Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмата и за определяне на органите,
отговорни за реализацията й.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 11 от 10 февруари 2015 г.
Обнародвани са:

Наредба № 3 от 27 януари 2015 г. за утвърждаване на общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластичновъзстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия;
Решение № 73 от 3 февруари 2015 г. за приемане на
Актуализирана секторна пощенска политика на Република България до
2018 г.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 12 от 13 февруари 2015 г.
Обнародвани са:
Закон за Сметната палата;
Решение № 1 от 29 януари 2015 г. по конституционно дело № 5 от
2014 г., с което е установена противоконституционността на чл. 217в от
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Изменен и допълнен е Законът за подпомагане на земеделските
производители.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 13 от 17 февруари 2015 г.
Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за
движението по пътищата.
Обнародвана е Наредба за организацията на Единната система за
туристическа информация.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 14 от 20 февруари 2015 г.
Изменени и допълнени са:
Законът за собствеността и ползуването на земеделските земи;
Законът за забрана на химическото оръжие и за контрол на
токсичните химически вещества и техните прекурсори;
Законът за авторското право и сродните му права;
Законът за Министерството на вътрешните работи;
Законът за Държавна агенция „Национална сигурност“;
Законът за специалните разузнавателни средства
Обнародвана е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за
условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на
Република България.
С разпореждане от 24.02.2015 г. е образувано тълкувателно дело №
2/2015 г. по описа на Наказателна колегия на ВКС на основание
направено искане от председателя на ВКС за приемане на
тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с противоречива

практика на съдилищата по индивидуализиране на наказанието по чл.
58а от НК в случаите на предвидени алтернативни наказания
„лишаване от свобода”, доживотен затвор” и „доживотен затвор без
замяна”, както и по отношение на приложимия материален закон във
вр. с чл. 2, ал. 2 от НК.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 16 от 27 февруари 2015 г.
Обнародван e Устройствен правилник на Министерството
правосъдието.

на

Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г. по тълк. д. №
1/2014 г., ОСК от НК на ВКС и ОСС от II колегия на ВАС
ПОСТАНОВИ:
1. Сроковете по чл. 34 от Закона за административните нарушения и
наказания са давностни.
2. Разпоредбата на чл. 11 от Закона за административните нарушения
и наказания препраща към уредбата относнo погасяване на
наказателното преследване по давност Наказателния кодекс.

