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Обнародвани нормативни актове 

Наредба № 6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, 

които възникват в полза на операторите на 

електронни съобщителни мрежи по Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура (ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г.)  

На 21.06.2019 г. в ДВ беше обнародвана наредба, 

уреждаща сервитутите, възникващи в полза на 

операторите на електронни съобщителни мрежи по 

Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура. Обнародваната наредба 

отменя Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина на 

определяне на размера, разположението и 

специалния режим за упражняване на сервитутите на 

електронните съобщителни мрежи, съоръжения и 

свързаната с тях инфраструктура. 

С новата наредба се определят конкретните размери 

и разположението на сервитутните ивици, в които се 

упражняват сервитутите по Закона за електроните 

съобщителни мрежи за физическа инфраструктура 

(ЗЕСМФИ).  

Наредбата посочва също, че сервитутните права 

възникват за изграждане на нова и/или разширение 

на съществуваща физическа инфраструктура за 

разполагане на електронни съобщителни мрежи, 

включително канални тръби, защитни тръби, 

колектори, шахти, кули, мачти, стълбове и други. 

Подзаконовият акт също фиксира специален режим за 

упражняване на сервитутите по ЗЕСМФИ и 

приложимите технически изисквания и ограничения в 

ползваните поземлени имоти, както ограниченията и 

правата, които титулярят на сервитута е оправомощен 

да извършва. 

По отношение на достъпа до сервитутните ивици, 

Наредбата гласи, че ще се ползват съществуващата 

улична или пътна мрежа и полските и горските 

пътища. Конкретните параметри за осигуряване на 

този достъп ще се определят от инвестиционния 

проект, както и с документация за другите видове 

строителни и монтажни работи. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване 

на платежни сметки, за изпълнение на платежни 

операции и за използване на платежни 

инструменти (ДВ, бр. 50 от 25.06.2019 г.) 

Обнародваните изменения са свързани с 

регламентиране на възможността за сключването на 

рамков договор за платежни услуги от разстояние, 

посредством квалифициран електронен подпис 

съгласно изискванията на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги, 

както и  уеднаквяване на изискванията към всички 

доставчици на платежни услуги - банки, платежни 

институции и дружества за електронни пари) за 

обозначаване на водените от тях платежни сметки с 

международен номер на банкова сметка (IBAN).  

Приетите промени засягат и прилагането от 14 

септември на гласуваните в допълнения на Делегиран 

регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 

2017 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 

на Европейския парламент и на Съвета по отношение 

на регулаторните технически стандарти за 

задълбоченото установяване на идентичността на 

клиента и общите и сигурни отворени стандарти на 

комуникация. 

Други обнародвани нормативни актове: 

ДВ, Брой 48 от 18.06.2019г.:  

Постановление № 148 от 14 юни 2019 г. за одобряване 

на промени по бюджета на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. 

във връзка с увеличаване капитала на търговско 

дружество 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 69 

от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена 

практика при производство на 

ветеринарномедицински продукти и активни 

субстанции 

ДВ, Брой 49 от 21.06.2019 г.:  

Постановление № 149 от 14 юни 2019 г. за изменение 

и допълнение на Наредбата за дългосрочните 

командировки в чужбина, приета с Постановление № 

252 на Министерския съвет от 2000 г. 

Постановление № 150 от 14 юни 2019 г. за 

допълнение на Наредбата за командировъчните 

средства при задграничен мандат, приета с 

Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 

г. 

Постановление № 151 от 14 юни 2019 г. за приемане 

на Правилник за дейността и организацията на работа 

на Националния съвет за хората с увреждания, реда 

за признаване на национална представителност на 

организациите на и за хората с увреждания и 

контрола за спазването на критериите за национална 

представителност 

Меморандум за разбирателство между Министерството 

на туризма на Република България и Министерството 

на туризма на Арабска република Египет 
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Изменения към Международния кодекс за 

конструкцията и оборудването на кораби, превозващи 

опасни химикали в наливно състояние (IBC Code) 

Наредба № Н-2 от 10 юни 2019 г. за условията и реда 

за организиране и осъществяване охраната на съдии, 

прокурори и следователи 

ДВ, Брой 50 от 25.06.2019 г.:  

Закон за ратифициране на Споразумението за 

предоставяне на консултантски услуги между 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството на Република България и 

Международната банка за възстановяване и развитие, 

подписано на 8 април 2019 г. 

Закон за изменение на Закона за политическите 

партии 

Постановление № 152 от 20 юни 2019 г. за изменение 

и допълнение на Правилника за издаване на 

българските лични документи, приет с Постановление 

№ 13 на Министерския съвет от 2010 г. 

Постановление № 153 от 20 юни 2019 г. за одобряване 

на допълнителни разходи по бюджета на Ми-

нистерството на здравеопазването за 2019 г. 

Изменения към Международния кодекс за 

конструкцията и оборудването на кораби, превозващи 

опасни химикали в наливно състояние (IBC Code) 

Споразумение за извършване на Икономически 

преглед на Република България между Република 

България, от една страна, и Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от 

друга страна, сключено чрез размяна на писма 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 

от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване, за които 

Министерството на здравеопазването субсидира 

лечебни заведения, и за критериите и реда за 

субсидиране на лечебни заведения 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата 

енергия 

ДВ, Брой 51 от 28.06.2019 г.:  

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

подпомагане на земеделските производители 

Постановление № 154 от 24 юни 2019 г. за изменение 

на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, приет с 

Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 

г. 

Постановление № 155 от 25 юни 2019 г. за изменение 

и допълнение на нормативни актове на Министерския 

съвет 

Договор № РД-НС-01-1-4 от 17 юни 2019 г. за 

изменение и допълнение на Националния рамков 

договор за медицинските дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и 

Българския лекарски съюз за 2018 г. 

Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на 

стандарти за финансова дейност, прилагани от 

държавните и общинските лечебни заведения за 

болнична помощ и комплексни онкологични центрове 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и 

реда за водене на публични регистри 

Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2006 г. за 

задължителното застраховане на частните съдебни 

изпълнители 

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2006 г. за 

годишните отчети на частните съдебни изпълнители 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 

от 2006 г. за служебния архив на частните съдебни 

изпълнители 

Наредба № РД-07-6 от 20 юни 2019 г. за реда за 

осъществяване на контрол върху изразходването на 

средствата от възстановени осигурителни вноски на 

работодатели, съответно органи по назначаване, 

специализирани предприятия и кооперации на хората 

с увреждания и трудоволечебни бази 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане 

на целева помощ за отопление 

Законопроекти  

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за концесиите  

 

На 26 юни 2019 г. на първо четене беше приет Законът 

за изменение и допълнение на Закона за концесиите. 

Предложените промени целят да бъде създаден 

режим, с който процедурите за концесионерите на 

морски плажове да се извършват по реда на Закона за 

устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), 

като с преходните и заключителните разпоредби на 
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Закона се предлага и изменение на действащата 

редакция на ЗУЧК . 

 

Вносителите на законопроекта изтъкват, че с 

предлаганите изменения и допълнения на ЗК се цели 

създаването на специална цялостна уредба на 

концесиите за услуга с обект морски плаж. В мотивите 

е изложено, че морските плажове попадат в 

хипотезата на чл. 10, т. 8, б. а) от  Директива 

2014/23/ЕС на европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за 

концесия (Директива за концесиите),  мотивите е 

изложено, че морските плажове попадат в хипотезата 

на чл. 10, т. 8, б. а) от  Директива 2014/23/ЕС на 

европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 

2014 г. за възлагане на договори за концесия 

(Директива за концесиите). Това означава, 

че Директивата за концесиите не се прилага по 

отношение на придобиване или наемане, независимо 

с какви финансови средства, нa земя, съществуващи 

сгради или другa недвижимa собственост, или правa 

върху тях. Ключов аргумент на вносителите в тази 

връзка се явява, че „на практика концесията на 

морски плаж е концесия за услуги и създава права за 

управление на недвижима собственост срещу 

съответното задължение да се извършват 

задължителни дейности и да се заплаща концесионно 

възнаграждение“, следователно предвид изложеното 

е необходимо  в ЗУЧК да бъде създаден механизъм за 

възлагане на концесиите.  

 

Вносителите на законопроекта също подчертават, че 

при транспонирането на Директивата за концесиите в 

ЗК неправилно е определена процедурата, която 

следва да бъде спазена, т.к. същата се прилага само 

за трансграничните концесии, които са със стойност, 

равна или по-голяма от 5 548 000 евро. По-голямата 

част от морските плажове в България не отговарят на 

това изискване като едва 3% от тях биха надхвърлили 

този праг и биха могли да попадат в обхвата на 

Директивата и то в случай че се дадат за максималния 

срок от 20 години.  

 

Поради изложените съображения, предложеният 

Закон за изменение и допълнение на ЗК с преходните 

и заключителните си разпоредби не само цели 

създаването на ясна и прозрачна процедура за 

възлагане на концесиите върху морските плажове в 

ЗУЧК, но и предвижда нови текстове, регулиращи 

сключването на концесионния договор, неговото 

изпълнение, изменение и прекратяване, както и 

договор за подизпълнение. Регламентира се и 

дейността по контрола по начин, който според 

вносителите позволява ефективност при отчитането 

на изпълнението на изискванията. Предвидено е за 

неуредените въпроси, свързани със стратегическото 

развитие и планиране на концесиите за услуга на 

морски плаж, финансирането на дейността и 

Националния концесионен регистър, да се прилага 

Закона за концесиите.  

 

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за енергетиката 

 

На 27 юни 2019 г. народните представители гласуваха 

на първо четене Закона за изменение и допълнение 

на Закона за енергетиката. Тази законодателна 

промяна има за цел да спомогне привеждането на 

действащото българско законодателство в 

съответствие с европейското като бъдат създадени 

„благоприятно условия за демонополизиран пазар на 

природен газ, както и да бъдат включени мерки, с 

които да бъде преодоляна ниската ликвидност на 

пазара към настоящия момент“.  

 

Предложените текстове целят да способстват 

създаване на конкурентна среда за добивните 

предприятия, търговци и потребители на природен газ 

и подготвят изграждането на газова борса.  В 

мотивите на законопроекта се изтъква, че въпреки 

създаването на либерализирана газова борса, за 

участниците на пазара ще остане възможността за 

осъществяване на сделки посредством двустранни 

договори.  

 

Предложените промени позволяват плавно и 

постепенно преминаване от пазар на регулирани цени 

към организиран пазар на природен газ на свободно 

договорени цени.  

 

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за пазарите на финансови инструменти, 

публикуван за обществено обсъждане на 18 юни 

2019 г. 

С предлаганите изменения в Закона за пазарите на 

финансови инструменти (ЗИД на ЗПФИ) в българското 

законодателство се въвеждат мерки по прилагането 

на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за 

подобряване на сетълмента на ценни книжа в 

Европейския съюз и за централните депозитари на 
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ценни книжа, както и за изменение на директиви 

98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 

(Регламент (ЕС) № 909/2014), с който европейското 

законодателство регламентира сетълмента на 

безналични ценни книжа и дейността на централните 

депозитари на ценни книжа. Чрез ЗИД на ЗПФИ се 

предлагат изменения в Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа, които целят да уредят 

нормативното отделяне на функцията по водене на 

централен регистър на безналичните ценни книжа от 

дейността на централен депозитар на ценни книжа, 

извършвани от „Централен депозитар” АД, с което ще 

бъде постигната правна сигурност на тези обществени 

отношения. Създава се централен регистър на ценни 

книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, в който се 

вписват безналични ценни книжа, издадени от 

дружества със седалище в Република България, както 

и от емитенти, чиито ценни книжа са емитирани 

съгласно законодателството на Република България. 

Също така, със законопроекта се отстраняват 

пропуски при транспонирането на Директива 

2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

15 май 2014 година относно пазарите на финансови 

инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО 

и на Директива 2011/61/ЕС (Директива 2014/65/ЕС) и 

се прецизира въвеждането й в българското 

законодателство. 

 

Съдебна практика  

Решение № 117 от 25.06.2019 г. по гр. д. № 

2781/2018 г., Върховен касационен съд на 

Република България, първо гражданско 

отделение  

Какви са критериите, по които се установяват 

границите на поземлените имоти в кадастралната 

карта? 

Съгласно чл. 43, ал. 1, т. 5 ЗКИР границите на 

поземлените имоти в урбанизираните територии се 

установяват след анализиране данните от: а) 

означеното на място състояние в съответствие с 

правото на собственост; б) съществуващите на място 

материализирани граници, когато не са означени по 

реда на буква „а“; в) планове и карти, посочени в чл. 

41, ал. 1 ЗКИР, т. 1 и 3; г) регулационните планове 

при приложена дворищна регулация. След отмяната 

на ЗТСУ, ЗУТ зачита регулационните граници на 

имотите по влезлите в сила и приложени 

дворищнорегулационни планове като имотни граници 

(пар. 5, ал. 1 ПЗР ЗКИР), освен ако след одобряване 

на регулацията са възникнали основания за промяна 

в собствеността. По силата на чл. 110, ал. 1 ЗТСУ 

/отм./ дворищнорегулационният план има 

непосредствено отчуждително действие и с влизането 

му в сила се променят пространствените предели на 

правото на собственост. Когато от един имот се 

образуват два или повече УПИ, регулацията се счита 

приложена от влизане в сила на регулационния план, 

тъй като в подобна хипотеза няма придаване на части 

от съседни имоти, съответно не се заплаща 

обезщетение за такива части. 

Решение № 109 от 20.06.2019 г. по гр. д. № 

2562/2018 г., Върховен касационен съд на 

Република България, първо гражданско 

отделение 

Налице ли е правен интерес за ипотекарния кредитор 

и взискател по изпълнително дело от предявяването 

на положителен установителен иск за установяване на 

ипотечното му право спрямо трето на принудителното 

изпълнение лице, което извънсъдебно и в рамките на 

изпълнителното производство, но не по реда на чл. 

440 ГПК, оспорва съществуването на това ипотечно 

право на взискателя? 

Правен интерес от предявяване на установителен иск 

е налице винаги, когато ищецът твърди, че притежава 

едно право, а ответникът оспорва или смущава това 

негово право с фактически или правни действия. 

Конкретно- за ипотекарния кредитор- взискател по 

изпълнително дело е налице правен интерес от 

предявяването на иск за установяване на ипотечното 

му право върху имота, върху който се насочва 

принудителното изпълнение, срещу всяко лице 

(длъжник или трето на изпълнението лице), което 

оспорва правото на взискателя: било извънсъдебно, 

било съдебно- чрез предявяване на жалби срещу 

действията на съдебния изпълнител, иск по чл. 440 

ГПК или други искания за прекратяване на 

принудителното изпълнение по изпълнителното дело. 

Дали насочените към оспорване правото на ищеца 

правни действия на ответника (подадени жалби, 

искове и други искания) са основателни или 

неоснователни, е без никакво правно значение за 

наличието на правния интерес на ищеца да предяви 

установителен иск за ипотечното си право. Правният 

интерес на взискателя- ипотекарен кредитор да 

предяви този иск произтича от самия факт на 

оспорване на неговото ипотечно право от страна на 

ответника, а не от основателността на това оспорване. 

https://www.290caselaw.com/glossary/gpk-440/
https://www.290caselaw.com/glossary/gpk-440/
https://www.290caselaw.com/glossary/gpk-440/
https://www.290caselaw.com/glossary/gpk-440/
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