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Организация и разпределяне на работното време на държавните 
служители в Министерството на вътрешните работи 
В Държавен вестник, бр. 69 от 2014 г. е обнародвана  Наредба № 8121з-
407 от 11 август 2014 г., с която се определят редът за организацията и 
разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за 
компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът 
на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители 
в Министерството на вътрешните работи. 
 
Изменена и допълнена е Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар 
Съгласно чл. 4, ал. 1 от наредбата инвестиционният проект на строежа 
съдържа част "Пожарна безопасност" с минимален обхват и 
съдържание съгласно приложение № 3. 
Допуска се да не се разработва част "Пожарна безопасност" за 
жилищни сгради и за сгради за обществено обслужване със застроена 
площ до 200 кв. м и до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както и за 
едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с 
височина до 8 м и със застроена площ до 200 кв. м. Като 
оразмеряването и изчисленията на основните характеристики и 
показатели, както и конкретните решения за осигуряване на 
безопасност в случай на пожар на тези сгради ще се определят със 
съответните части на инвестиционния проект. 
 
Задължително създаването на звена за пожарна безопасност 
Обнародвано е Постановление № 246 от 14 август 2014 г., с което 
Министерският съвет определи критерии, при наличието на които в 
обекти на територията на България е задължително създаването на 
звена за пожарна безопасност. 
Критериите се отнасят до оценка на пожарната опасност в съответния 
обект, отдалечеността му от най-близката районна служба "Пожарна 
безопасност и защита на населението”, броя на потенциално 
застрашените хора, особеностите на територията на обекта, 
съществуващите активни мерки за пожарна защита. 
 
Нова Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за строителство в горските 
територии без промяна на предназначението им. 



Наредбата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 68 от 2014 г. и с нея 
се определят: 
1. условията и редът за строителството на обектите по чл. 54, ал. 1 от 
Закона за горите (ЗГ) без промяна на предназначението на горските 
територии; 
2. условията и редът за изграждането на сградите и съоръженията 
по чл. 153, ал. 1 ЗГ; 
3. класификацията на горските пътища и нормативите за 
проектирането, изграждането и въвеждането им в експлоатация. 
 
План-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на 
избори за народни представители 
С Постановление № 245 от 11 август 2014 г. Министерският съвет прие 
план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори 
за народни представители през 2014 г. на обща стойност 25 974,0 хил. 
лв. 
 
Отпада таксата за производство на електрическа енергия от 
вятърна и слънчева енергия 
В брой 65 (извънреден) от 2014 г. на Държавен вестник 
Конституционният съд обнародва Решение № 13 от 31 юли 2014 г. по 
конституционно дело № 1 от 2014 г., с което обяви за 
противоконституционни точки 2 и 3 от § 6 от заключителните 
разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2014 г. (ДВ, бр. 109 от 
2013 г.), с които са създадени чл. 35а, ал. 1, 2 и 3, чл. 35б, ал. 1, 2, 3 и 
4, чл. 35, ал. 1, 2 и 3 и чл. 73, ал. 1, 2, 3 и 4 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници (ДВ, бр. 35 от 2011 г.; посл. изм. и доп., бр. 9 
от 2013 г.), регламентиращи таксата за производство на електрическа 
енергия от вятърна и слънчева енергия. 
 
Изменен е Законът за висшето образование 
С измененията в § 7 от преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование 
(Дв, бр. 63 от 2010 г.) се удължава с още една година срокът, в който 
държавните висши училища, получили при институционална 
акредитация оценка от 6, 00 до 10,00 имат право да провеждат 
обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен 
„бакалавър” и в образователно-квалификационна степен „магистър” 
след придобито средно образование, по специалности от 
професионални направления и от регулирани професии, които са 



получили при програмна акредитация оценка от 6,00 до 10,00. Броят на 
обучаваните по този ред студенти ще бъде извън определения от МС 
държавен план прием за учебната 2014-2015 г. и в рамките на 
определения капацитет на висшето училище, но не повече от 5 на сто 
от него. 
 
Назначаване на държавна служба в МВР 
Обнародвана е Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване 
на държавна служба в Министерството на вътрешните работи. С тази 
наредба се определят: специфичните изисквания за възраст, 
образование, физическа годност и психологична пригодност за 
постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните 
работи (МВР); условията и редът за провеждане на конкурс за 
назначаване на държавна служба в МВР. 
 
Нов Списък на продуктите, свързани с отбраната 
Министерския съвет обнародва Постановление № 216 от 25 юли 2014 
г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и 
Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които 
подлежат на контрол при внос. 
 
Няма да се събира такса при погасяване на задължение в срока 
за доброволно изпълнение 
С Постановление № 215 от 24 юли 2014 г. е допълнена Тарифата за 
таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. 
Регламентира се, че върху сумата, която длъжникът е погасил в срока 
за доброволно изпълнение, такса не се събира. По този начин се 
уеднаквява регламентацията на събираните от частните и държавните 
съдебни изпълнители такси за изпълнение на парични вземания в 
хипотезата на извършено от длъжника доброволно плащане в срока за 
доброволно изпълнение. 
 
Промени в Правилника за вписванията 
С Постановление № 230 от 25 юли 2014 г. е изменен и допълнен 
Правилника за вписванията. Приетите промени са насочени към 
оптимизиране на дейността на съдиите по вписванията и службите по 
вписванията и подобряване на взаимодействието между тях чрез ясно 
регламентиране и разпределение на отговорностите в производството 
по вписване и създаване на допълнителни гаранции за 
законосъобразност в съвременните условия. Промените имат за цел и 



конкретизиране на уредбата на отделните етапи на вписването и 
съчетаването им с по-ефективно използване на информационно-
техническите възможности на Агенция по вписванията. Промените ще 
създадат и необходимите нормативни предпоставки за постепенна 
електронизация на вписването и автоматизиране на процесите, 
уредени в Правилника за вписванията. 
Във всяка служба по вписванията в страната ще се подават заявления 
за удостоверения за собствеността върху недвижими имоти и за 
извършени вписвания по партидите им. В момента граждани могат да 
получават удостоверения за извършени сделки с имоти, вписани 
ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. само в службата по 
вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот. За първи път 
е дадена възможност заявлението за издаване на удостоверение да 
бъде подадено в една служба по вписванията и да бъде получено като 
заверен препис от заявителя в друга, посочена от него служба по 
вписванията, което в максимална степен би улеснило обслужването на 
гражданите. По отношение на това е предвидено отлагателно действие 
- от 15 юни 2015 г. Част от мерките имат за цел да се създадат 
нормативни предпоставки за постепенна електронизация на 
вписването, свързано с поддържането на съответните книги и регистри, 
включително и изграждане на Имотния регистър. 
 


