
Декември 2015 г. 
 
С разпореждане от 27.11.2015 г. на председателя на ВКС е образувано 
тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа на ВКС за приемане на 
съвместно тълкувателно постановление от общото събрание на 
съдиите от Гражданска и Търговска колегия на ВКС и Първа и Втора 
колегия на ВАС по следните въпроси: 
1.      Кой е компетентният съд, който следва да разгледа искова молба 
с основание чл. 4, пар. 3 от ДЕС, с която се търси реализиране 
отговорността на държавата за нарушение правото на ЕС? 
2.    Кой е приложимият процесуален ред за разглеждане на претенция 
с правно основание чл. 4, пар. 3 от ДЕС? 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 93 от 1 декември 2015 г. 
Обнародвани са: 
-        Закон за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на 
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, 
подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург; 
-        Решение за приемане на Програма за развитие на 
отбранителните способности на въоръжените сили на Република 
България 2020 и за определяне числеността на въоръжените сили; 
-        Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република 
България; 
-        Наредба № 8 от 19 ноември 2015 г. за признаване на 
организациите за защита правата на пациентите за представителни 
организации; 
-        Инструкция № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и 
организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по 
чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи. 
Изменени и допълнени са: 
-        Наредбата за системите за движение, докладване и управление 
на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в 
морските пространства на Република България; 
-        Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър. 
Отменена е Инструкция № 512 от 2006 г. за провеждане на 
радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното 
движение в Република България. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 94 от 4 декември 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 



-        Данъчно-осигурителният процесуален кодекс; 
-        Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина; 
-        Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ. 
Обнародвани са: 
-        Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите; 
-        Наредба за условията, на които трябва да отговарят 
инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и 
проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за 
реда за тяхното разглеждане; 
-        Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. за разместване на почивни 
дни през 2016 г.; 
-        Наредба № 3 от 27 ноември 2015 г. за условията и реда за 
планирането, разпределението и разходването на средствата от 
държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните 
висши училища научна или художественотворческа дейност; 
-        Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план; 
-        Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. за познавателните книжки, 
учебниците и учебните помагала; 
-        Наредба № 21 от 26 ноември 2015 г. за задължителните 
минимални резерви, които банките поддържат при Българската 
народна банка. 
Отменено е 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. 
 
С разпореждане от 8.12.2015 г. на председателя на ВКС е образувано 
тълкувателно дело 4/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска и 
Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по следния 
процесуалноправен въпрос: 
Може ли да бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК 
срокът по чл. 390, ал. 3 ГПК за предявяване на бъдещ иск? 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 95 от 8 декември 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-        Законът за корпоративното подоходно облагане; 
-        Законът за данъците върху доходите на физическите лица; 
-        Законът за местните данъци и такси; 
-        Законът за данък върху добавената стойност; 



-        Законът за Националната агенция за приходите; 
-        Законът за ограничаване на плащанията в брой; 
-        Законът за регистрация и контрол на земеделската и горската 
техника. 
Обнародвани са: 
-        Закон за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси 
и Конвенцията за забраната на използването, складирането, 
производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното 
унищожаване; 
-        Закон за счетоводството; 
-        Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната 
подготовка; 
-        Инструкция № І-1298 от 15 октомври 2015 г. за вида на 
информацията и реда за предоставянето й от Министерството на 
вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ на 
Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на функциите 
на бюрото. 
 
С разпореждане от 11.12.2015 г. на председателите на ВКС и ВАС е 
образувано тълкувателно дело № № 5/2015 г. по описа на ВКС, 
Гражданска и Търговска колегии, за приемане на тълкувателно 
решение по следните въпроси: 
Кои са определенията, с които се дава разрешение по същество на 
други производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, и кои от тях 
подлежат на отмяна по реда на Глава 24 ГПК? 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 96 от 9 декември 2015 г. 
Обнародван е Законът за държавния бюджет на Република България 
за 2016 г. 
 
Тълкувателно решение № 8 от 11.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2015 г., 
ОСС на ВАС, I и II колегия 
Производството по делото е образувано по искане от главния прокурор 
на Република България до Общото събрание на колегиите във 
Върховния административен съд за приемане на тълкувателно 
решение по следния въпрос: 
1. Какъв е правният характер на актовете на органите на 
Разплащателната агенция - Държавен фонд "Земеделие" по чл. 26, ал. 
1, т. 3 и чл. 33 от Наредба № 9 от 2008 г. на министъра на земеделието 



и горите и подлежат ли те на съдебно обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс? 
С искане председателят на Върховния административен съд е поискал 
допълнително да се включи и втори въпрос, свързан с противоречивото 
прилагане на Закона за подпомагане на земеделските производители: 
2. Допустим ли е самостоятелен съдебен контрол на заповедта на 
министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 16г, 
ал. 4 (предишна ал. 2) от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията 
и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната 
система за администриране и контрол, с която се одобрява 
окончателният специализиран слой "Площи в добро земеделско 
състояние" като част от системата за идентификация на земеделските 
парцели? 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 97 от 11 декември 2015 г. 
Обнародвани са: 
-        Наредба за реда и начина за набирането, разходването, 
отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“; 
-        Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за 
избягване на двойното данъчно облагане на доходите; 
-        Наредба № 9 от 1 декември 2015 г. за условията и реда за 
извършване на оценка на здравните технологии; 
-        Наредба № 10 от 2 декември 2015 г. за проучване на 
удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, 
закупувани от Националната здравноосигурителна каса. 
Изменени и допълнени са: 
-        Закона за достъп до обществена информация; 
-        Наредбата за стандарти за качество на околната среда за 
приоритетни вещества и някои други замърсители; 
-        Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от 
жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на 
военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията 
на свободно договаряне; 
-        Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за 
атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия; 
-        Наредба № Н-12 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне 
на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения 



във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на 
отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната; 
-        Условия и ред за сключване на договори за отпускане и 
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия 
и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани 
напълно или частично от НЗОК. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 98 от 15 декември 2015 г. 
Обнародвани са: 
-        Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 
2016 г.; 
-        Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 
2016 г.; 
-        Наредба № 11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от 
здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса. 
Изменени и допълнени са: 
-        Наредбата за заплащането на правната помощ; 
-        Правилникът за дейността на Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 99 от 16 декември 2015 г. 
Обнародванa e Наредба № 11 от 9 декември 2015 г. за определяне на 
пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса (продължение от ДВ, бр. 98 от 2015 г.). 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 100 от 18 декември 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-        Конституцията на Република България; 
-        Законът за автомобилните превози; 
-        Законът за опазване на земеделските земи; 
-        Техническите изисквания за осъществяване на електронни 
съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба; 
-        Техническите изисквания за работа с електронни съобщителни 
мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях. 
Обнародвани са: 
-        Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени 
във връзка с наказателно производство 



-        Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. 
-        Правилник за устройството и дейността на Националния институт 
за обучение и квалификация в системата на образованието. 
 
Отменена е Инструкция № Із-849 от 2007 г. за условията и реда, при 
които органите на Министерството на вътрешните работи оказват 
съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при 
изпълнение на техните правомощия. 
 
Обнародвано е Решение № 13014 от 2 декември 2015 г. по 
административно дело № 4389 от 2015 г., с което петчленен състав на 
ВАС обяви за нищожна разпоредбата на т. 6 в т. 26 „Забележки“ от 
Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни 
изпълнители, създадена с Постановление № 215 от 24.07.2014 г. на 
Министерски съвет, съгласно която „6. Върху сумата, която длъжникът 
е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира.“ 
Постановлението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 63 от 
1.08.2014 г. и е в сила от същата дата. Според съда въпросната 
разпоредба е приета без законово овластяване, тоест при липсата на 
материална компетентност на Министерския съвет. Така приетото 
допълнение на тарифата излиза извън предметния обхват на правно 
регулиране, определен с делегиращите правомощията на 
Министерския съвет норми. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 101 от 22 декември 2015 г. 
Обнародвани са: 
-        Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и 
инвестиционни фондове; 
-        Решение за приемане на Национална здравна стратегия 2020; 
-        Постановление № 365 от 17 декември 2015 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2015 г.; 
-        Постановление № 366 от 17 декември 2015 г. за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2015 г.; 



-        Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни 
спорове; 
-        Инструкция № І-5 от 16 ноември 2015 г. за условията и реда за 
носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна 
агенция „Национална сигурност“. 
Изменени и допълнени са: 
-        Законът за устройство на територията; 
-        Законът за пътищата; 
-        Законът за насърчаване на заетостта; 
-        Законът за убежището и бежанците; 
-        Законът за чистотата на атмосферния въздух; 
-        Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за 
изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия 
при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за 
специфични условия на труд на цивилните служители от 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия. 
 
Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., 
ОСГТК на ВКС 
Тълкувателното дело е образувано на основание чл. 128, ал. 1 от 
Закона за съдебната власт с разпореждане от 03.11.2014 г., допълнено 
с разпореждане № 2 от 30.01.2015 г., двете на Председателя на ВКС за 
постановяване на тълкувателно решение по реда на чл. 292 ГПК от 
Общото събрание на Търговска колегия по следните правни въпроси, 
свързани със застрахователни правоотношения, по които е налице 
противоречива съдебна практика - решения по чл. 290 ГПК на състави 
на Върховния касационен съд, Търговска колегия: 
1. Следва ли в производството по пряк иск с правно основание по чл. 
226, ал. 1 КЗ, обемът на отговорността на застрахователя да се 
ограничава до размера на присъденото обезщетение по уважен иск по 
чл. 45 ЗЗД срещу делинквента?; 
2. 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; 
3. Счита ли се за прекратен договор за застраховка "Гражданска 
отговорност" на автомобилистите с фингираното връчване на известие 
за прекратяване поради неплащане на разсрочена вноска, по реда на 
чл. 260, ал. 2, във връзка с чл. 202, ал. 2 КЗ, без застрахователят да е 



изпълнил задължението си по чл. 294, ал. 1 КЗ да впише прекратяване 
на договора в регистъра на Гаранционния фонд?; 
4. От кой момент започва да тече давността по прекия иск на 
увреденото лице за заплащане на обезщетение при ексцес, предявен 
срещу застрахователя на делинквента по застраховка "Гражданска 
отговорност"?; 
5. Допустимо ли е конституирането на застрахователя на гражданската 
отговорност на делинквента по застраховка "Гражданска отговорност", 
като евентуален ответник по реда на чл. 228, ал. 3 ГПК, в образуваното 
срещу прекия причинител на деликта производство по чл. 45 ЗЗД, при 
условие, че исковата претенция спрямо него е основана на чл. 226, ал. 
1 КЗ? При оттегляне на главния иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента, 
подлежи ли на разглеждане евентуалния пряк иск срещу 
застрахователя по чл. 226, ал. 1 КЗ, или по него съдът дължи 
произнасяне само при отхвърляне на първия? Кой е компетентният съд 
да се произнесе по евентуалния иск по чл. 226, ал. 1 КЗ при оттеглен 
първоначален иск по чл. 45 ЗЗД?; 
6. Приложима ли е нормата на чл. 113 ГПК по отношение на прекия иск 
по чл. 226, ал. 1 КЗ?; 
7. Налице ли е съпричиняване на вредата в хипотезата, когато 
пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, 
употребил алкохол?; 
8. Дали собственикът на превозно средство, сключил задължителна 
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, е трето 
лице по см. 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? 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 102 от 28 декември 2015 г. 
Обнародван е нов Кодекс за застраховането. 
Изменени и допълнени са: 
-        Законът за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси; 
-        Законът за рибарството и аквакултурите. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 103 от 30 декември 2015 г. 
Обнародвана е Наредба № 29 от 12 декември 2015 г. за определяне на 
реда на финансиране на административните разходи на Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките. 


