Януари 2015 г.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 1 от 6 януари 2015 г.
Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 2 от 9 януари 2015 г.
Изменени и допълнени са:
Правилникът за администрацията в съдилищата;
Инструкция № 8121з-582 от 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
Обнародвана е Наредба за допингов контрол при тренировъчна и
състезателна дейност.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 3 от 13 януари 2015 г.
Обнародвани са:
Конвенция за учредяването на Европейската организация за
разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT);
Общ правилник на Всемирния пощенски съюз;
Всемирна пощенска конвенция;
Споразумение за услугите по пощенските плащания.
Изменен и допълнен е Правилникът за устройството, организацията на
работата и финансирането на Специализирания експертен съвет за
опазване на недвижимите културни ценности.
С разпореждане от 14.01.2015 г. е образувано тълкувателно дело №
1/2015 г. по описа на Наказателна колегия на ВКС на основание
направено искане от Главния прокурор на Република България за
приемане на тълкувателно решение по въпрос, свързан с
противоречива съдебна практика на съдилищата при определяне на
подсъдността на делата за престъпления от общ характер, извършени
от магистрати, и при приложението на специалната подсъдност по чл.
35, ал. 3 от НПК.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 4 от 16 януари 2015 г.
Изменени и допълнени са:

Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна
съвместимост на националната железопътна система с железопътната
система в рамките на Европейския съюз;
Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и
реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица;
Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на
електрическата енергия.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 5 от 20 януари 2015 г.
Обнародвани са:
Договор № РД-НС-01-2 от 29 декември 2014 г. за приемане на
обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз;
Договор № РД-НС-01-4 от 29 декември 2014 г. за приемане на
обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между Националната
здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз.
Тълкувателно решение № 1 от 21.01.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г.,
ОСНК на ВКС
ОСНК на ВКС реши:
1. Когато през границата на страната се пренасят акцизни стоки без
бандерол, когато такъв се изисква по закон, в немаловажни случаи,
деянието е извършено след изменението на НК със ЗИДНК (ДВ, бр. 26
от 06.04.2010 г.) и са осъществени елементите от състава на чл. 242,
ал. 1 от НК не е налице идеална съвкупност между престъпленията по
чл. 234 от НК по отношение на изпълнителното деяние "държи" и по чл.
242, ал. 1 от НК. Деянието следва да се квалифицира като
престъпление по чл. 242, ал. 1 от НК.
2. Наличието на вътрешна за ЕС граница на страната след 01.01.2007
г. не изключва възможността при пренасяне на стоки през нея да бъде
осъществено престъплението по чл. 242, ал. 1 от НК при проявление на
елементите на състава.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 6 от 23 януари 2015 г.
Обнародвани са:
Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2015 г.;

Национален рамков договор за медицинските дейности между
Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
за 2015 г.;
Национален рамков договор за денталните дейности между
Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски
съюз за 2015 г.
Изменена и допълнена е Тарифа № 4 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за
държавните такси.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 7 от 27 януари 2015 г.
Обнародвани са:
Решение за одобряване на Актуализирана стратегия за
продължаване на реформата в съдебната система;
Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването.
Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2004 г. за корабните
документи.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 8 от 30 януари 2015 г.
Обнародван е Протокол от 2002 г. към Атинската конвенция относно
превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
Изменен и допълнен е Законът за обществените поръчки.
С разпореждане от 30.01.2015 г. е допълнено разпореждане от
03.11.2014 г., с което е образувано тълкувателно дело № 1/2014 г. по
описа на Търговска колегия на ВКС за приемане на тълкувателно
решение по някои въпроси, свързани със застрахователни
правоотношения, със следните въпроси:
1. За възможността на застрахователя да упражни правото си по чл.
202, ал. 2, изр. 2 КЗ за прекратяване на застрахователния договор,
поради неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия.
2. Налице ли е съпричиняване на вредата в хипотезата, когато
пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач,
употребил алкохол?
3. Дали собственикът на превозно средство, сключил задължителна
застраховка ''Гражданска отговорност" на автомобилистите, е трето
лице по смисъла на чл. 257, ал. 3 КЗ и дали е легитимиран да предяви
иск по чл. 226, ал. 1 КЗ срещу застрахователя по същата застраховка

за вреди, които са му причинени при управление на собственото му
превозно средство от друго лице?

