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Интелектуална собственост 

Две търговски марки с фонетична прилика, основана на описателен термин и 

различаващи се визуално и концептуално, не са близки, дори и стоките, които 

покриват, да са еднакви 

Решение на Общия съд по дело Т-485/14, Bon Net/OHMI - Aldi (Bon Appétit!) 

 

Наказателно право 

Българският съд не може да намали размера на наказанието „лишаване от 

свобода“ на основание положен труд по време на изтърпяване на това наказание в 

държавата членка, в която е постановена присъдата, и е длъжен да не се съобрази 

с възприетото от Върховния касационен съд тълкуване на чл. 41, ал. 3 от НК 
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Български съдилища 

Бургаският апелативен съд потвърди първоинстанционното решение, с което 

Народното събрание, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол 

и Върховния касационнен съд са осъдени солидарно да платят обезщетение за 

вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС 

 (Решение № 44 от 26 април 2016 г. на Апелативен съд - Бургас, ГО, по гр. д. 96/2016 г.) 

 

Европейска комисия 

План за действие за ДДС: към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС 

 

Европейската комисия предлага правила за данъчна прозрачност за 

многонационални дружества 

 

Предложение за нов регламент относно мерките за гарантиране на сигурността на 

доставките на газ и за отмяна на Регламент(ЕС) № 994/2010 

 

Съд на ЕС 

Забраната да се носи ислямска забрадка на работното място не представлява 

пряка религиозна дискриминация; тя може да представлява непряка 

дискриминация, но да бъде оправдана 
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Задължение за установяване на местожителство в определено населено място, 

наложено на лица, на които е предоставен статут на субсидиарна закрила, е 

допустимо при положение, че не дискриминира 
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характер на кауза в потребителски договор в производството по изпълнение на 

заповед за плащане 
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Приемащата държава членка не е длъжна да предостави право на социално 

подпомагане през първите три месеца на пребиваване на гражданин на Съюза на 

нейна територия 
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заведен по  повод на пътнотранспортно произшествие, причинено от камион с 

ремарке, с различни застрахователи на двете превозни средства 

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела С-359/14 и С-475/14, ЕRGO Insurance и 

Gjensidige Baltic) 

 

Упражняването на делегирано провомощие „да допълва“ законодателен акт по 

смисъла на член 290 ДФЕС изисква приемането на отделен акт от страна на 

Комисията 
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Член 267 ДФЕС не допуска национална разпоредба, задължаваща съдебен състав 

на върховен съд да препрати на пленума на същия съд обжалваното решение, ако 

не приема прогласен от пленума правен принцип, без да има възможност 

предварително да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС  

(Решение на Съда на ЕС по дело С-689/13, PFE) 
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