
Май 2015 г. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 32 от 5 май 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-                   Законът за насърчаване на инвестициите; 
-                   Законът за политическите партии. 
Обнародвани са: 
-                   Устройствен правилник на Българската агенция за 
инвестиции; 
-                   Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на 
икономиката; 
-                   Решение № 12921 от 30 октомври 2014 г. по 
административно дело № 5993 от 2013 г., с което се отменя чл. 19, ал. 
2 от Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 33 от 8 май 2015 г. 
Обнародвана е Наредба № 8121з-468 от 27 април 2015 г. за условията 
и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати 
резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на 
вътрешните работи. 
Изменени и допълнени са: 
-                   Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за реда за прекратяване на 
служебното правоотношение на държавните служители в 
Министерството на вътрешните работи; 
-                   Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на 
държавна служба в Министерството на вътрешните работи. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 34 от 12 май 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-        Законът за приватизация и следприватизационен контрол 
-        Законът за пазарите на финансови инструменти; 
-        Законът за Комисията за финансов надзор; 
-        Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на 
други предприятия за колективно инвестиране 
-        Законът за публичното предлагане на ценни книжа 
-        Законът за дружествата със специална инвестиционна цел  
Обнародвана е Инструкция № 8121з-470 от 27 април 2015 г. за 
организацията на дейността по установяване на дисциплинарни 
нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и 



обработката на информация за състоянието на дисциплината и 
дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи. 
 
Тълкувателно решение № 1 от 12.05.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г. 
на ОСГК на ВКС 
РЕШИ: 
Давностният срок за предявяване на иска за възстановяване на 
предишната работа с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ е 
двумесечен по чл. 358, ал. 1, т. 2 предл. последно от Кодекса на труда. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 35 от 15 май 2015 г. 
Обнародван е Закон за енергийната ефективност. 
Изменени и допълнени са: 
-        Законът за енергетиката 
-        Постановление № 18 на Министерския съвет от 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 
-        Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по 
пътищата със светлинни сигнали 
-        Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни 
знаци 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 36 от 19 май 2015 г. 
Обнародвани са: 
-        Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. за условията и реда за 
използване на автоматизирани технически средства и системи за 
контрол на правилата за движение по пътищата; 
-        Инструкция № 8121з-533 от 12 май 2015 г. за условията и реда за 
носене на служебно оръжие от държавните служители в 
Министерството на вътрешните работи. 
 
Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. по тълк. д. № 
2/2014 г., ОСК на ГК на ВКС и I и II колегия на ВАС 
………………………. 
Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на Върховен 
касационен съд и Първа и Втора колегии на Върховен административен 
съд 
РЕШИ: 



1. Делата по искове за вреди от незаконосъобразни наказателни 
постановления, действия и бездействия по налагане на 
административни наказания, включително и такива за присъждане на 
разноски в производството по обжалване, са подсъдни на 
административните съдилища. 
2. Делата по искове за вреди от незаконосъобразни действия и 
бездействия на администрацията на органите на съдебната власт са 
подсъдни на гражданските съдилища. 
3. Делата по искове за вреди, произтичащи от транспортно-
комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на държавата и 
общините, са подсъдни на гражданските съдилища. 
4. Делата по искове за вреди от нарушение на права на граждани, 
свързани с равенство в третирането, причинени от незаконни актове, 
действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, са 
подсъдни на административните съдилища и когато не е проведено 
производство по раздел първи от Закона за защита от дискриминация. 
5. Делата по искове за вреди, произтичащи от незаконосъобразни 
актове, действия или бездействия на съдебните изпълнители са 
подсъдни на гражданските съдилища. 
6. Делата по искове за вреди от недопускане на възстановен държавен 
служител да изпълнява съответната длъжност са подсъдни на 
административните съдилища. Другите имуществените спорове, извън 
глава шеста от Закона за държавния служител, които не се основават 
на незаконосъобразни актове, действия или бездействия на 
административен орган или длъжностни лица, се предявяват по общия 
исков ред пред гражданските съдилища. 
7. Делата по искове за вреди, произтичащи от незаконосъобразни 
актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация 
по Закона за търговския регистър са подсъдни на гражданските 
съдилища. 
8. Делата по искове за вреди от незаконосъобразни актове, действия и 
бездействия на органите по изпълнение на наказанията при и по повод 
изпълнение на наказанията лишаване от свобода и пробация, или 
задържане с мярка за неотклонение задържане под стража са подсъдни 
на административните съдилища. 
9. ОТКЛОНЯВА предложението на Председателите на Върховния 
административен съд и на Върховния касационен съд, направено с 
разпореждане от 27.06.2014 г., за приемане на тълкувателно 
постановление от Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия 
на Върховен касационен съд и Първа и Втора колегии на Върховен 



административен съд по следния въпрос: Кой съд е компетентен да се 
произнесе по подадени жалби срещу откази за издаване на скици за 
земеделски имоти? 
10. Компетентен да се произнесе по подадени жалби срещу актове по 
приложението на чл. 24а от ЗСПЗЗ е административния съд. 
11. Компетентен да се произнесе по жалба срещу заповед на кмета на 
общината за изземване на земи от общинския поземлен фонд по чл. 34, 
ал. 4 от ЗСПЗЗ е административния съд. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 37 от 22 май 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-        Законът за движението по пътищата; 
-        Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за 
създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия 
и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в 
Общия съд; 
-        Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на 
свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на 
водачите и тяхната дисциплина; 
-        Наредба № 8121з-346 от 2014 г. за професионалното обучение на 
служителите от Министерството на вътрешните работи. 
Обнародвана е Наредба № 1 от 29 април 2015 г. за изискванията към 
туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите 
спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за 
определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на 
определената им категория. 
 
С разпореждане от22.05.2015 г. е образувано тълкувателно дело № 
3/2015 г. по описа на Наказателна колегия във Върховния 
касационен съд на основание направено искане от председателя на 
Върховния касационен съд на Република България за приемане на 
тълкувателно решение по въпроси, свързани с противоречива практика 
на съдилищата по прилагане на чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наказателно-
процесуалния кодекс при конкуренция между наказателна отговорност 
и административнонаказателна отговорност спрямо едно и също лице 
за едно и също деяние, а именно: 
1. Налице ли са основания за промяна на тълкуването, дадено с ТР № 
85 от 01.11.1966 г. на ОСНК на ВС? 
1.1. Ако отговорът е положителен, подлежи ли на прекратяване на 
основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК наказателно производство, 



образувано срещу лице, по отношение на което е било проведено 
административнонаказателно производство за същото деяние? 
1.2. По какъв начин се преодолява двойното наказване на едно и също 
лице в административнонаказателно производство и в наказателно 
производство, когато административнонаказателното производство се 
е развило първо във времето? 
2. Налице ли са основания за промяна на тълкуването, дадено с ТР № 
46 от 16.10.1979 г. по н. д. № 36/1979 г. на ОСНК на ВС? 
2.1. Ако отговорът е положителен, допустимо ли е районният съд, 
разглеждащ обвинение за престъпление по НК, да оправдае 
подсъдимия и да наложи на подсъдимия административно наказание, 
ако приеме, че не са налице основания за постановяване на 
осъдителна присъда, но констатира, че има достатъчно доказателства 
за административно нарушение? 
3. Налице ли са основания за промяна на тълкуването, дадено с ТР № 
51 от 29.12.1978 г. по н. д. № 50/1978 г. на ОСНК на ВС? Ако отговорът 
е положителен, следва ли деецът да носи едновременно наказателна 
и административнонаказателна отговорност в случаите, когато с 
извършеното от него деяние са нарушени едновременно наказателна и 
административнонаказателна норма с различни обекти на защита? На 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗСВ. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 38 от 26 май 2015 г. 
Изменени и допълнени е Законът за медицинските изделия 
Обнародвани са: 
-        Законът за ратифициране на Договора между Република 
България и Република Казахстан за екстрадиция; 
-        Законът за ратифициране на Договора между Република 
България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни 
дела. 
 


