
Септември 2015 г. 
 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 67 от 1 септември 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за 
осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от 
органите за пожарна безопасност и защита на населението на 
Министерството на вътрешните работи; 
-       Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015 г. за условията, реда 
за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на 
Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и 
за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено 
облекло. 
Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на 
Министерството на вътрешните работи. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 68 от 4 септември 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените 
аварии; 
-       Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне 
на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд 
„Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на 
информация; 
-       Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното 
облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството 
на вътрешните работи. 
Изменен и допълнен е Правилника за прилагане на Закона за Държавна 
агенция „Национална сигурност“. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 69 от 8 септември 2015 г. 
Изменена е Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 70 от 11 септември 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за 
провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение); 
-       Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството 
на професионалното образование и обучение. 



Изменени и допълнени са: 
-       Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в 
общински училища; 
-       Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на 
изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на 
проверочните изпити; 
-       Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на 
изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство; 
-       Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на които трябва да 
отговарят физическите лица, които по договор непосредствено 
извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно 
ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да 
упражняват такава дейност. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 71 от 15 септември 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Решение 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 съдия в 
Конституционния съд на Република България от квотата на Народното 
събрание; 
-       Наредба за организацията на дейността по използване на 
служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи. 
Изменена и допълнена е Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и 
провеждането на държавните зрелостни изпити. 
 
С разпореждане от 16.09.2015 г. на председателя на ВКС е образувано 
тълкувателно дело № 1/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска и 
Търговска колегия, по искане на Омбудсмана на Република България 
за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси: 
1. Допустимо ли е насочване на изпълнението върху движима вещ, 
предмет на особен залог, срещу трето лице, придобило вещта след 
вписването на договора за особен залог, и има ли то положението на 
залогодател по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗОЗ, ако разпореждането с 
вещта не е вписано по неговата партида? 
2. Оригинерен или деривативен способ за придобиване на собственост 
върху имота е продажбата на недвижим имот като част от заложено по 
реда на ЗОЗ търговско предприятие и съответно дали с извършване на 



проданта по реда на ЗОЗ се погасяват наложени възбрани и/или 
вписани ипотеки върху имота? 
 
С разпореждане от 16.09.2015 г. на председателя на ВКС е образувано 
тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска и 
Търговска колегия, по искане на Омбудсмана на Република България 
за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси: 
1. Приложимо ли е и при какви предпоставки вписването на основание 
чл.27, ал.2 ЗАЗ на прекратяване на договор за аренда със срок до 10 
години, поради едностранното му извънсъдебно разваляне при 
неизпълнение на задължението за арендно плащане с повече от 3 
месеца съгласно чл.28, ал.1 във връзка с чл.27, ал.1, т.2 от Закона за 
арендата в земеделието. 
2. Действителен ли е договор за наем, към който са приложими 
разпоредбите на ЗЗД, ако същият е с предмет отдаване за възмездно 
ползване на земеделска земя, с оглед наличието на специална 
законова регламентация относно реда и начина на отдаване за 
възмездно ползване на обектите, посочени в чл.1, ал.3 от специалния 
Закон за арендата в земеделието? 
3. Сключен не в предвидената в ЗАЗ форма договор за възмездно 
ползване на земеделска земя конвертира ли се в действителен договор 
за наем на същата? 
 
С разпореждане от 16.09.2015 г. на председателя на ВКС е образувано 
тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска и 
Търговска колегия, по искане на Омбудсмана на Република България 
за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси: 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 72 от 18 септември 2015 г. 
Изменени и допълнени са: 
-       Законът за лечебните заведения; 
-       Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 73 от 25 септември 2015 г. 
Обнародвани са: 
-       Решение 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; 



-       Наредба № 8121з-1130 от 14 септември 2015 г. за реда за 
употреба на физическа сила и помощни средства от органите на 
Министерството на вътрешните работи; 
-       Наредба за отменяне на Наредба № 8121з-617 от 2014 г. за 
изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на 
вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за 
координация и ръководство на дейността им; 
-       Инструкция № 8121з-1122 от 12 септември 2015 г. за реда за 
обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи. 
Изменена и допълнена е Инструкция № 8121з-929 от 2014 г. за 
патрулно-постова дейност. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 74 от 26 септември 2015 г. 
Обнародвано е Определение № 3 от 17 септември 2015 г. по 
конституционно дело № 7 от 2015 г., с което Конституционния съд 
определи: 
Отклонява искането на 144 народни представители от 43-ото Народно 
събрание за даване на задължително тълкуване на чл. 153 и чл. 158, т. 
3 от Конституцията относно израза „промени във формата на държавно 
управление“, като бъде отговорено на въпросите: 
„1. Ще представлява ли промяна във формата на държавно управление 
създаването на две колегии на Висшия съдебен съвет – съдийска и 
прокурорска, като всяка от тях да решава самостоятелно кадровите и 
организационните въпроси по своята професионална насоченост, а 
Пленумът на Висшия съдебен съвет, състоящ се от всички негови 
членове, да решава въпросите за избора на председателите на 
Върховния касационен съд и Върховния административен съд и 
главния прокурор, да приема проект за бюджет на съдебната власт и 
да решава прекратяването на мандата на членовете на Висшия 
съдебен съвет при условията на чл. 130, ал. 8 от Конституцията. 
2. Ще представлява ли промяна във формата на държавно управление 
създаването в рамките на Висшия съдебен съвет на колегия на 
съдиите, която да се състои от председателите на Върховния 
касационен съд и Върховния административен съд, шест членове, 
избрани от общо събрание на съдиите, и пет членове, избрани от 
Народното събрание, както и създаването на колегия на прокурорите, 
която да се състои от главния прокурор, четирима членове, избрани от 
общо събрание на прокурорите, един член, избран от общо събрание 
на следователите, и шест членове, избрани от Народното събрание.“ 



Прекратява производството по к.д. № 7 от 2015 г. и връща искането на 
вносителите. 
 
Изменени и допълнени са: 
-       Законът за специалните разузнавателни средства; 
-       Наказателно-процесуалният кодекс; 
-       Наказателният кодекс; 
-       Законът за Българската телеграфна агенция. 
 
АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 75 от 29 септември 2015 г. 
Обнародвана е Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за 
изискванията към квалификацията на персонала на търговци за 
извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на 
обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и 
съоръжения, свързани с пожарната безопасност. 
Изменени и допълнени са: 
-       Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти; 
-       Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и 
реда за определяне на числеността на персонала в системата на 
народната просвета. 


