
Октомври 2015 г. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 76 от 2 октомври 2015 г. 
Обнародвано е Постановление № 260 от 24 септември 2015 г. за 
определяне районите на действие на областните дирекции на 
Министерството на вътрешните работи. 
Изменени и допълнени са: 
-       Правилника за устройството и дейността на Държавно 
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; 
-       Наредба № 54 от 2003 г. за медицинските и психологическите 
изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на 
пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на 
предпътните (предсменни) медицински прегледи; 
-       Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за 
обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, 
изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с 
железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и 
реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, 
отговорен за безопасността на превозите; 
-       Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства 
на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013 г.; 
-       Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на 
автомобилен превоз на опасни товари. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 77 от 6 октомври 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-       Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за 
създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз; 
-       Наредба № І-141 от 2002 г. за условията и реда, при които се 
ползва специален режим на движение от моторните превозни средства; 
-       Наредба № 8121з-346 от 2014 г. за професионалното обучение на 
служителите от Министерството на вътрешните работи; 
-       Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на 
задържане, оборудването на помещенията за настаняване на 
задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи; 
-       Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване 
съответствието на оборудването на морските кораби. 



 
С разпореждане от 8.10.2015 г. на председателя на ВКС е образувано 
тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска 
колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: 
Приложими ли са общите правила на ГПК за присъждане на разноските, 
направени в производството по чл. 1, ал. 1, т. 3 от Закона за 
установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 78 от 9 октомври 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Указ № 178 за назначаване на Мариана Тодорова Карагьозова-
Финкова за съдия в Конституционния съд на Република България; 
-       Указ № 179 за назначаване на Филип Димитров Димитров за съдия 
в Конституционния съд на Република България; 
-       Решение № 1 от 30 септември 2015 г. за избор за съдия в 
Конституционния съд на Република България, с което Общото 
събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния 
административен съд реши: Обявява за избрана за съдия в 
Конституционния съд на Република България Таня Иванова Райковска; 
-       Решение № 5 от 29 септември 2015 г. по конституционно дело № 
4 от 2015 г., с което Конституционният съд реши: Отхвърля искането на 
четиридесет и осем народни представители за установяване на 
противоконституционност на Закона за ратифициране на Договора за 
дилърство между Република България в качеството на Емитент и 
Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, 
Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и 
Дилъри относно Глобалната средносрочна програма на Република 
България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, 
подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между 
Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон 
Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по 
замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп 
Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен 
агент и Агент по прехвърлянето относно Глобалната средносрочна 
програма на Република България за издаване на облигации на стойност 
8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на Акта за 
поемане на задължения от Република България в качеството на 
Емитент относно Глобалната средносрочна програма на Република 
България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, 
подписан на 6 февруари 2015 г. (ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2015 г.); 



-       Постановление № 270 от 5 октомври 2015 г. за изменение на 
списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за 
експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на 
Министерския съвет от 2007 г.; 
-       Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и 
реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на 
вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево 
имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на 
неносещите униформа държавни служители. 
Изменени и допълнени са: 
-       Решението за приемане на Процедурни правила за условията и 
реда за предлагане на кандидати, представяне и публично 
оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор 
на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, прието на 18 
септември 2015 г. от Народното събрание; 
-       Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на 
дейността на бюрата за съдимост; 
-       Устройствения правилник на Комисията за защита на 
конкуренцията. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 79 от 13 октомври 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Закон за предучилищното и училищното образование; 
-       Закон за Държавна агенция „Разузнаване“; 
-       Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на 
Република България, с което Народното събрание избра Константин 
Любенов Пенчев за съдия в Конституционния съд на Република 
България. 
Изменени и допълнени са: 
-       Закона за обществените поръчки; 
-       Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските 
територии; 
-       Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 80 от 16 октомври 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Указ № 197 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание 
на Закона за военното разузнаване, приет от ХLIIІ Народно събрание 
на 1 октомври 2015 г.; 



-       Наредба № 19 от 12 октомври 2015 г. за реда за контрол на 
изискванията на схемите за преходна национална помощ. 
Изменени и допълнени са: 
-       Законът за убежището и бежанците; 
-       Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на 
Министерството на финансите по Закона за държавните такси; 
-       Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца; 
-       Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на 
разрешения за работа на чужденци в Република България; 
-       Наредба № 45 от 2012 г. за достъпа до съхраняваните от 
Комисията за финансов надзор документи. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 81 от 20 октомври 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България 
и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за 
избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 
отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от 
прехвърляне на имущество; 
-       Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България 
и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и 
предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите; 
-       Постановление № 279 от 14 октомври 2015 г. за одобряване на 
допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт и по 
бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито 
имущество; 
-       Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на 
условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на 
безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 
Изменени и допълнени са: 
-       Законът за административните нарушения и наказания; 
-       Законът за защита при бедствия; 
-       Законът за автомобилните превози; 
-       Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на 
работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти; 
-       Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 
214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 – 2013 г. 
 



С разпореждане от 22.10.2015 г. на председателя на ВКС е образувано 
тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска 
колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния правен 
въпрос: 
Допустимо ли е, след като в одобреното от бракоразводния съд 
споразумение съпрузите са се съгласили, че придобитият по време на 
брака им имот остава съсобствен между тях, в последващ исков процес 
да се установява по-голям дял на единия съпруг на основание частична 
трансформация на негово лично имущество по смисъла на чл. 21, ал. 2 
СК (1985 г. – отм.), респ. чл. 23, ал. 2 СК? 
 
Тълкувателно решение № 6 от 23.10.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г., 
ОСГТК на ВКС 
Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния 
касационен съд на Република България 
РЕШИ: 
1. Размерът на обезпечението по решения за парични вземания 
съгласно чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК се определя от размера на предявените 
и уважени за конкретна сума искове по главните и акцесорни вземания, 
предмет на предявения иск, респ. искове, които се включват в 
понятието „присъдена сума”. 
2. Съдът не представлява трето задължено лице по смисъла на чл. 508 
ГПК по отношение на вземания за суми, внесени като гаранция по 
сметка на съда. 
3. Не подлежи на обжалване определението на съда за освобождаване 
на внесени като разноски и гаранции суми. Изискуемостта на вземането 
за връщането на сумите настъпва с влизане в сила на съдебния акт, с 
който е приключил исковия процес. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 82 от 23 октомври 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-       Правилникът за организация на дейността на Висшия съдебен 
съвет и неговата администрация; 
-       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. 
Обнародвани са: 



-       Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените 
съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества; 
-       Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и 
планиране в горските територии. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 83 от 27 октомври 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Инструкция № 8121з-1244 от 14 октомври 2015 г. за наблюдението 
на държавната граница на Република България, специфичната 
охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна 
сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане 
на компенсиращи мерки; 
-       Решение № 6046 от 26 май 2015 г. по административно дело № 
5547 от 2012 г., с което Върховният административен съд, четвърто 
отделение, реши: Отменя чл. 39, ал. 3; § 59, ал. 3 от преходните и 
заключителните разпоредби; т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „и“, т. 2, букви 
„б“, „в“, „г“ от раздел ІІІб от приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 
26, ал. 1; раздел I, таблици № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 10 и № 11 и 
раздел II от приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 и чл. 
22, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане 
на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, 
издадена от министъра на финансите. 
Изменени и допълнени са: 
-       Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства; 
-       Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването; 
-       Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в 
Република България. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 84 от 30 октомври 2015 г. 
Обнародвана е Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на 
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
Изменени и допълнени са: 
-       Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за 
българското гражданство; 
-       Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. 



 
С разпореждане от 27.10.2015 г. на председателите на ВКС и ВАС е 
образувано тълкувателно дело № 1/2015 г. по описа на ВАС за 
приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото 
събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на ВАС и Общото 
събрание на съдиите от Гражданската и Търговската колегеия на ВКС 
по въпроса: 
Какъв е порока на съдебен акт, постановен от съд, който не е 
компетентен по правилата на подведомствеността, разпределящи 
делата между гражданските и административните съдилища? 


