
Ноември 2015 г. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 85 от 3 ноември 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Наредба за определяне на реда за получаване на съдействие и 
организиране на прикриването на служители на Министерството на 
вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически 
лица; 
-       Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за 
организацията на дейността на туристическите информационни 
центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите 
информационни центрове; 
-       Инструкция № 2 от 27 октомври 2015 г. за организацията и реда за 
осъществяване на конвойната дейност от митническите органи. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 86 от 6 ноември 2015 г. 
Обнародвано е Постановление № 296 от 30 октомври 2015 г. за 
определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г., с 
което Министерски съвет определи от 1 януари 2016 г. размер на 
линията на бедност за страната 300 лв. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 87 от 10 ноември 2015 г. 
Обнародван е Правилник за дейността на общите и секторните 
помирителни комисии. 
Изменени и допълнени са: 
-       Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по 
безопасност на храните, приета с Постановление № 375 на 
Министерския съвет от 2011 г.; 
-       Наредба № 33 от 2003 г. за възнаграждението на синдика в банка 
в несъстоятелност. 
 
С разпореждане от 10.11.2015 г. на председателя на ВКС е образувано 
тълкувателно дело № 4/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска 
колегия, по следните въпроси: 
1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по 
искове с правна квалификация чл. 109 ЗС? 
2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС? 
3. Необходимо ли е ищецът по чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, 
че неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява 
своето право? 



 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 88 от 13 ноември 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Закон за военното разузнаване; 
-       Определение № 4 от 9 ноември 2015 г. за обявяване за прекратени 
поради изтичане на определения срок мандатите на съдии от 
Конституционния съд, с което Конституционният съд определи: 
Обявява за прекратени поради изтичане на определения срок 
мандатите на съдиите от Конституционния съд, считано от 11 ноември 
2015 г., както следва: 
От квотата на Народното събрание: 
Красен Стойчев Стойчев. 
От квотата на Президента на републиката: 
Димитър Великов Токушев. 
Пламен Веселинов Киров. 
От квотата на съдебната власт: 
Благовест Анастасов Пунев. 
Съдиите, чийто мандат се прекратява, се освобождават от датата на 
встъпване в длъжност на техните приемници. 
-       Постановление № 301 от 6 ноември 2015 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2015 г.; 
-       Постановление № 304 от 9 ноември 2015 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2015 г. 
Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за 
насърчаване на инвестициите. 
 
Тълкувателно решение № 7 от 16.11.2015 г. по тълк. д. № 7/2014 г. 
на ОСГК на ВКС 
Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен 
съд 
РЕШИ: 
Прокуратурата на Република България при въззивно и касационно 
обжалване като ответник по иск за обезщетение на вреди по ЗОДОВ е 
освободена от държавна такса. 
 
С разпореждане от 16.11.2015 г. на председателя на ВКС е образувано 
тълкувателно дело № 5/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска 
колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: 



При придобиване на право на собственост върху недвижим имот на 
основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на 
съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху 
същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на 
възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо 
нея не е проведена публична продан, намира ли приложение правилото 
на чл. 92 ЗС, за да се приеме, че по силата на постановлението за 
възлагане е придобита собствеността и върху сградата? 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 89 от 17 ноември 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-       Законът за гражданското въздухоплаване; 
-       Наредбата за отговорността и координацията на държавните 
органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент (ЕО) № 
343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии 
и механизми за определяне на държава членка, компетентна за 
разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от 
държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 
1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне 
условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за 
установяване на критерии и механизми за определяне на държавата 
членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, 
която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета 
страна, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. 
за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични 
отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция 
и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за 
определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 
2725/2000 относно създаването на системата „Евродак“ за сравняване 
на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на 
Дъблинската конвенция 
Обнародвани са: 
-       Закон за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията 
на Организацията на обединените нации по морско право за 
признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско 
право; 
-       Споразумение между правителството на Република България и 
правителството на Съединените американски щати за подобряване 
спазването на данъчното законодателство в международен аспект и 
въвеждането в действие на FATCA; 



-       Наредба № 7 от 6 ноември 2015 г. за критериите за определяне на 
заболяванията, за чието домашно лечение Националната 
здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени 
продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 90 от 24 ноември 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Определение № 6 от 16 ноември 2015 г. за обявяване за избран за 
председател на Конституционния съд на Република България Борис 
Владимиров Велчев; 
-       Наредба № І-3 от 13 ноември 2015 г. за специфичните изисквания, 
условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна 
агенция „Национална сигурност“; 
-       Наредба № І-4 от 13 ноември 2015 г. за кариерното развитие в 
Държавна агенция „Национална сигурност“. 
Изменени и допълнени са: 
-       Правилникa за организацията и дейността на Комисията за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 
-       Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, 
поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за 
администриране и контрол; 
-       Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради; 
-       Правилата за търговия с електрическа енергия. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 91 от 24 ноември 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-       Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна 
инфраструктура“; 
-        Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение 
и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, 
резервиране и отнемане на номера, адреси и имена. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 92 от 27 ноември 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-       Закона за акцизите и данъчните складове; 
-       Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на лекарствените продукти; 



-       Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на 
финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.; 
-       Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в 
звената от системата на народната просвета. 


