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БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 

http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx 

 

***  

Ако нещата в работата Ви се объркват, 

винаги има причина за това! 

Ако не можете да разберете каква е причината, 

оправете поне бъркотията! 

 

Сиела 5.1 - За да върви работата Ви гладко! 

***  

 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 38 от 2013 година 

 

Обнародвана е Програма за сътрудничество в областта на образованието и 

науката между Министерството на образованието, младежта и науката на Република 

България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2013 - 2015 г. 

 

Обнародвана е Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни 

дефектоскопи, с която се определят изискванията за осигуряване на радиационната защита 

http://www.ciela.net/
http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx
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при извършване на дейности с радиационни дефектоскопи за извършване на безразрушителен 

контрол на изделия и материали чрез пролъчване с източници на йонизиращи лъчения. 

 

Изменено и допълнено е Постановление № 67 на министерския съвет от 2013 г. за 

приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за 

народни представители през 2013 г. Правителството увеличи с 210 000 лв. план-сметката на 

разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 12 май 

2013 г. 

В началото на м. март за тези дейности бяха отпуснати 21 млн. лв. За МВнР тогава бяха 

определени 550 000 лв. С постановлението тези средства се увеличават със 160 хил. лв., като 

това трябва да позволи да се осигури необходимото техническо оборудване и комуникации за 

секционните избирателни комисии зад граница. 

С постановлението се снема ангажимента на МВнР да организира международния пресцентър 

за отразяване на изборите. Това задължение се възлага на Българската телеграфна агенция, 

като за целта на БТА се отпускат 50 000 лв. 

 

Приета е Тарифа за таксите, събирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби. 

Нормативният акт създава база за провеждане на процедури за оценка компетентността на 

кандидатите за технически служби от националния орган по акредитация - Изпълнителната 

агенция „Българска служба за акредитация”. С приемането на тарифата се определят таксите 

за подаване на заявления и за другите дейности, както и за етапите от процедурата. 

Таксите по тарифата ще се заплащат от техническите служби преди извършване на 

конкретната дейност. 

 

Изменена и допълнена е Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. 

 

Изменена и допълнена е Наредбата за таксите за използване на летищата за 

обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република 

България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г. 

 

Изменено е Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2013 г. Увеличени са предвидените разходи за заплати, 

възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и 

служебни правоотношения (разходи за персонал) на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. 

 

Обнародвано е Постановление № 90 от 15 април 2013 г. за предоставяне на средства 

по бюджета на Националната служба за охрана за прилагане на Решение 2008/477/ЕО за 

хармонизиране на радиочестотна лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи 

предоставяне на електронни съобщителни услуги в общността. 
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С Постановление № 91 от 15 април 2013 г. за отменяне на нормативни актове на 

Министерския съвет са отменени: 

1. Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.); 

2. Постановление № 124 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на Наредба за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.); 

3. Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия (обн., ДВ, бр. 17 от 2004 

г.); 

4. Постановление № 35 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на Наредба за 

регулиране на цените на електрическата енергия (ДВ, бр. 17 от 2004 г.); 

5. Наредбата за регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.); 

6. Член 2 от Постановление № 131 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на 

Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия и Наредба за регулиране на цените 

на природния газ (ДВ, бр. 55 от 2004 г.). 

Материята е преуредена с обнародваните в Държавен вестник, бр. 33 от 2013 г.: 

Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия; Наредба 

№ 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ и Наредба № 3 от 21 март 

2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 39 от 2013 година 

 

Обнародвано е Споразумение между правителството на Република България и 

правителството на Република Косово за полицейско сътрудничество. 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи. 

Промените в наредбата са основно в три групи: 

1. изменение в текстовете на чл. 19 и чл. 20 от наредбата и на приложения № 7 и № 8; 

2. допълнение с нови членове 58а, 58б, 58в и 58г във връзка с въвеждане в българското 

законодателство на текстове от Морската трудова конвенция, приета през 2006 г. 

3. изменение на чл. 77, чл. 82 - 85 и допълнение с нови чл. 36б и чл. 77а с цел привеждане в 

изпълнение на промените в Анекс V и Анекс VІ на Международната конвенция за 

предотвратяване замърсяването на морето от кораби (MARPOL 73/78), приети с резолюции 

MEPC.201 (62) и MEPC.203 (62) на Комитета по опазване на морската среда към 

Международната морска организация. 

 

ПРАКТИКА 

 

Ново Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГТК 

на ВКС. 
 
Съгласно дизпозитивът на решението: 
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1. Разпоредбата на чл. 129 ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс е неприложима в 

производството по вписване на актове относно недвижими имоти. В хипотезата на 

нередовност на молбата за вписване, съдията по вписванията е длъжен да постанови отказ 

съгласно чл. 32а от Правилника за вписванията, без да може да дава указания за 

отстраняване на нередовността. 

2. Разпоредбата на чл. 6 ал. 3 от Правилника за вписванията е неприложима в производството 

по вписване на вече наложена възбрана по реда на Глава V от Правилника за вписванията. За 

вписване на възбраната не е необходимо в представения за вписване акт недвижимият имот 

да бъде описан съобразно изискванията на чл. 60 т. 1-7 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър и да бъде представена скица-извадка от кадастралната карта, достатъчно е имотът 

да бъде описан съгласно изискванията на чл. 6 ал. 1 б. ”в” от Правилника за вписванията. 

3. Вписването на удостоверението по чл. 263в ал. 1 и чл. 263г ал. 1 от Търговския закон в 

случай на преобразуване на търговски дружества, притежаващи вещно право върху недвижим 

имот или върху движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, се извършва по реда на 

раздел ІІ от Правилника за вписванията. Основанието за вписване е нормата на чл .4 б. ”и” от 

Правилника за вписванията, тъй като се касае за акт, който не е изрично посочен в б.”а”-„з” на 

чл. 4 от Правилника за вписванията. Дължимата такса се определя по чл. 2 от Тарифа за 

държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, като за база се взема балансовата 

стойност на недвижимите имоти по заключителния баланс на дружеството - праводател, но не 

по-малко от данъчната оценка. 

4. Не подлежи на вписване договор за учредяване на сервитут за прокарване на отклонения от 

общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот по чл. 193 от 

Закона за устройство на територията в полза на лице, което не е собственик на друг недвижим 

имот. В облекчената форма договорът може да бъде сключен (съответно вписан), когато 

страни по него са собственици на два или повече недвижими имота – през които съоръженията 

преминават или тези, които съоръженията обслужват. 

5. Не следва да бъде извършено вписване на непарична вноска на съдружник/акционер в 

търговско дружество с предмет вещно право върху недвижим имот, ако молителят не е 

представил пред съдията по вписванията доказателства за правата на вносителя.  

6. Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а ал. 1 от Правилника 

за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на 

закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно 

изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не 

се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично 

предвидено в закон. В никакъв аспект не може да се проверява редовността на акт, който 

изхожда от съда или чието вписване е наредено от съда. 

7. При вписване на препис от обявено завещание с предмет недвижим имот и права върху 

недвижим имот, съдията по вписванията не проверява правата на завещателя и няма право да 

откаже вписването поради това, че не са му представени доказателства за такива права. 

8. Съдебният изпълнител има право да обжалва отказ на съдията по вписванията, постановен 

по негова молба. 

9. Нотариусът има право да обжалва отказ на съдията по вписванията, постановен по негова 

молба. 
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10. Ищците, освободени от държавна такса за исковото производство на основание чл. 83 ал. 2 

от Гражданския процесуален кодекс, не са освободени от задължението за плащане на 

държавна такса за вписването. Те не могат да бъдат освободени от това задължение нито от 

съда, нито от съдията по вписванията. 

11. Размерът на дължимата държавна такса при частично заличаване (за определен имот или 

имоти) на вписване на ипотека, учредена върху два или повече имота за обезпечаване на един 

дълг, се определя съгласно чл. 3 вр. чл. 2 от Тарифа за държавните такси, събирани от 

Агенция по вписванията, изчислени върху размера на погасения дълг. 

Мотивите на ОСГТК на ВКС ще откриете тук: http://www.vks.bg/Dela/2012-07-ОСГТК-
Тълкувателно%20решение.pdf 

ВКС реши делото за избор на висши органи на адвокатурата:  
Вж. Решение № 106 от 23.04.2013 г. по гр. д. № 2203/2013, I гр. о., ВКС, с което Върховният 

касационен съд потвърди решението от 25.02.2013 г. на Избирателната комисия при Висшия 

адвокатски съвет и решението от 04.03.2013 г. на Избирателната комисия при Висшия 

адвокатски съвет за избор на висши органи на българската адвокатура, проведен на 23 и 24 

февруари 2013 г. 

http://www.vks.bg/Reshenia/1GO%20106_23.04.2013.pdf 

 
АКТУАЛНО 

 

С 13 гласа „за” Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител – районен 

прокурор на Софийска районна прокуратура Христо Димитров Динев. 

 

ИНТЕРЕСНО 

26 април 

СВЕТОВЕН ДЕН НА АВТОРСКОТО ПРАВО (отбелязва се от 2001 г.) 

 

27 април 

ЛАЗАРОВДЕН 
Празнуват: Лазар, Лазарина, Лазаринка 

 

28 април 

ВРЪБНИЦА ЦВЕТНИЦА 

Празнуват: Цветан, Цветана, Цветанка, Цвета, Цвятко, Цено, Цонко, Цоньо, Роза, Росен, 

Росица, Трендафил, Явор, Ясен, Върбан, Венцислав, Венцислава, Виолета, Гиргин/а, Делян, 

Дилян/а, Здравка, Здравко, Латинка, Лиляна, Маргарита, Невена 

 

29 април 

ЖИВОПРИЕМНИ ИЗТОЧНИК. Св. 9 мчци в Кизик. Преп. Мемнон Чудотворец. 

Празнуват: Пенчо, Пенка, Пеньо, Пенко 

http://www.vks.bg/Dela/2012-07-ОСГТК-Тълкувателно%20решение.pdf
http://www.vks.bg/Dela/2012-07-ОСГТК-Тълкувателно%20решение.pdf
http://www.vks.bg/Reshenia/1GO%20106_23.04.2013.pdf
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1 май 

ДЕНЯТ НА ТРУДА и на международната работническа солидарност. 

 

2 май 

БОРИСОВДЕН 
Празник на Свети Цар Борис-Михаил Покръстител (Борисовден) 

 

ЗАБАВНО 

 

*** 

- Пиленце мое, ще имаме гости, приготви нещо за вечеря! 

- Това е ясно скъпи, а как да го приготвя - да дойдат пак, или повече да не идват? 

*** 

 

РЕДАКЦИЯ 
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