Юли 2015 г.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 50 от 3 юли 2015 г.
Обнародвани са:
Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица;
Наредба за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на пиротехническите изделия.
Изменени и допълнени са:
Гражданският процесуален кодекс;
Законът за защита от домашното насилие;
Законът за нотариусите и нотариалната дейност;
Законът за кредитните институции;
Законът за банковата несъстоятелност.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 51 от 7 юли 2015 г.
Обнародвано е Задължително тълкуване на чл. 5, чл. 6 и § 5 от
преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 35 от 2012 г.
за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в
експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура (ДВ, бр. 99 от 2012 г.).
С разпореждане от 08.07.2015 г. е образувано тълкувателно дело №
4/2015 г. по описа на Наказателна колегия на Върховния
касационен съд на основание направено искане от Главния прокурор
на Република България за приемане на тълкувателно решение по
следните въпроси, свързани с противоречива съдебна практика на
съдилищата:
1. В резултат на престъпленията по чл. 255, чл. 255а и чл. 256, респ. чл.
255 - 257 НК (ДВ, бр. 62/1997 г.) причиняват ли се имуществени вреди
на държавата (когато са укрити данъци, предназначени да постъпят в
централния бюджет) и винаги ли престъплението по посочените
текстове от НК осъществява и деликт по смисъла на чл. 45 ЗЗД?
1.1. Кой следва да носи гражданска отговорност за деликта по чл. 45
ЗЗД - извършителят на данъчното престъпление или търговското
дружество - данъчен длъжник, чрез неговите представители по закон?
1.2. Следва ли да бъдат възстановени или обезпечени данъчните
задължения, предмет на обвинение за престъпления по чл. 255, чл.
255а и чл. 256, респ. чл. 255 - 257 НК (ДВ, бр. 62/1997 г.), за да се

приложат диференцираните процедури по Глава двадесет и осма и
Глава двадесет и девета от НПК?
2. Допустим ли е за съвместно разглеждане в наказателното
производство предявен от държавата, чрез министъра на финансите,
граждански иск на основание чл. 45 ЗЗД за причинени имуществени
вреди, когато за данъчните задължения - предмет на обвинението, има
влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК, с който са установени
идентични по вид, размер, период и данъчно задължено лице данъчни
задължения с тези по обвинението?
3. Кой може да бъде субект на престъпленията по чл. 255, чл. 255а и
чл. 256, респ. чл. 255 - 257 НК (ДВ, бр. 62/1997 г.) - само физическото
лице, представляващо по закон данъчно задълженото лице - търговско
дружество/едноличен търговец, вписано в това му качество в
търговския регистър или и всяко друго физическо лице - пълномощник
/по силата на пълномощно по ЗЗД и ТЗ/, търговски представител,
счетоводител или друго лице?
Следва ли физическите лица, които не са представляващи по закон и
регистър търговското дружество/едно личния търговец, да
осъществяват фактически дейност и функции на данъчно задълженото
лице - търговец, за да бъде ангажирана наказателната им отговорност
за извършено престъпление по посочените текстове на НК?
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 52 от 10 юли 2015 г.
Обнародвани са:
Наредба № 50 от 19 юни 2015 г. за капиталовата адекватност,
ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на
надзор за спазването им;
Наредба № 8121з-773 от 1 юли 2015 г. за условията и реда за
осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на
Министерството на вътрешните работи;
Постановление № 170 от 3 юли 2015 г. за създаване на Съвет по
енергийна сигурност;
Постановление № 171 от 3 юли 2015 г. за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2015 г.
Изменени и допълнени са:
Кодексът на търговското корабоплаване;
Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България;

-

Законът за държавната собственост.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 53 от 14 юли 2015 г.
Изменена е Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на
дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна
система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен
посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и
дружество със специална инвестиционна цел (дв, бр. 109 от 2003 г.).
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 54 от 17 юли 2015 г.
Обнародвана е Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и
реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори
по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.
Изменени и допълнени са:
Кодексът на труда;
Кодексът за социално осигуряване;
Законът за здравното осигуряване;
Законътза насърчаване на заетостта;
Законът за държавния служител;
Законът за търговския регистър.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 55 от 21 юли 2015 г.
Обнародвани са:
Инструкция № 8121з-782 от 2 юли 2015 г. за определяне вида,
условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в
Министерството на вътрешните работи;
Инструкция № 8121з-813 от 9 юли 2015 г. за реда и организацията
за осъществяване на граничните проверки на граничните контролнопропускателни пунктове;
Решение № 3 от 7 юли 2015 г. по конституционно дело № 13 от
2014 г., с което Конституционният съд отхвърли искането на тричленен
състав на Върховния административен съд за установяване на
противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр. 2 в частта "и
осъществява управление на дейността й" от Закона за съдебната власт
(обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г.; последно изм., бр. 98 от 28 ноември
2014 г.);
Решение № 4 от 14 юли 2015 г. по конституционно дело № 3 от
2015 г., с което Конституционният съд обяви за противоконституционна
разпоредбата на чл. 2, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014

г., в сила от 1 януари 2015 г.; изм., бр. 12 от 13 февруари 2015 г. и бр.
17 от 6 март 2015 г.).
Изменен и допълнен е Законът за гражданската регистрация.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 56 от 24 юли 2015 г.
Изменени и допълнени са:
Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия;
Законът за Министерството на вътрешните работи;
Законътза специалните разузнавателни средства;
Законът за защита на конкуренцията;
Законътза храните;
Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление;
Законът за подземните богатства;
Законът за енергетиката;
Законът за енергията от възобновяеми източници;
Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване,
регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 57 от 28 юли 2015 г.
Обнародвани са:
Закон за закриване на националната служба по зърното;
Решение за приемане на Решение на съвета от 26 май 2014 г.
относно Системата на собствените ресурси на Европейския съюз
(2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ);
Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване.
Изменени и допълнени са:
Законът за семейни помощи за деца;
Законът за защита на потребителите.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 58 от 31 юли 2015 г.
Обнародвано е Постановление № 198 от 27 юли 2015 г. за създаване
на Национален контратерористичен център.
Изменени и допълнени са:
Законът за водите
Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола,
осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване
и контрол на акцизни стоки.

