
Седмичен информационен бюлетин 1 

09.11.2012 г. 

Сиела Норма АД 

бул. Владимир Вазов 9, София 1510 

Тел.: + 359 2 903 00 00 

http://www.ciela.net 

 

БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 

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

 

*** 

„Тайната на успеха е да знаеш нещо, което никои друг не знае.“ 

Бъдете винаги на върха със Ciela 5.1! 
*** 

 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 85 от 2012 година 

 

Народното събрание прие Процедурни правила за издигане на кандидатури, 

представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на генерален 

директор на Българската телеграфна агенция. 

 

Народното събрание избра за конституционни съдии, от своята квота Анастас 

Василев Анастасов, на който бяха прекратени пълномощията на народен 

представител и Венета Петрова Петрова – Марковска. 

Менда Кирилова Стоянова от парламентарната група на ПП ГЕРБ бе 

избрана за новия заместник – председател на 41-то Народно събрание. 

 

http://www.ciela.net/
http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx
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Президентът назначи с УКАЗ № 384 за конституционен съдия Борис 

Владимиров Велчев. 

 

С Постановление № 270 от 29 октомври 2012 г. Министерският съвет 

прие Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по 

Закона за Хазарта и за даване на разрешения за извършване на 

промени в тях. Предвидена е възможност, когато документите се подават лица, 

които не са български граждани или не са регистрирани в България да бъдат 

представени във форма и в съдържание, съответни на националното им 

законодателство. Ако съответното национално законодателство не предвижда 

издаването на необходимия документ от компетентен държавен орган, това се 

удостоверява в изрична нотариално заверена декларация на лицето, в която то 

декларира и наличието или липсата на обстоятелствата, за които се изисква 

представянето на документа. Въвежда се изискването всички документи да бъдат 

на български език или да бъдат придружени от официални преводи на български 

език. С тази наредба се отменя Наредба за необходимите документи за 

издаване на разрешения по Закона за Хазарта. Наредбата влиза в сила 

на 06.11.2012 г. 

 

С Постановление № 271 от 30 октомври 2012 г. Министерският съвет 

прие Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. С нея се 

синхронизира българското законодателство с изискванията на Директива 

94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и 

отпадъците от опаковки. Конкретизирани са целите, за чието постигане лицата, 

които пускат на пазара опаковани стоки трябва да предприемат съответните мерки 

в рамките на установени в § 3 от преходните и заключителните разпоредби 

срокове. Предвидено е, че системите за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, трябва да обхванат не по-малко от 6 000 000 жители на територията на 

страната и задължително включват курортните населени места и всички населени 

места с население над 5000 жители. Вменени са нови задължения на органите на 

местното самоуправление и администрация. Лицата, които пускат на пазара 

полимерни торбички се задължават да поискат да бъдат вписани в публичния 

регистър по чл. 45, ал. 1, т. 8 от ЗУО. Предвидени са процедури по доказване 

изпълнението на цели на колективни системи и на лица, изпълняващи 

задълженията си индивидуално, както и ред за предоставяне и усвояване на 
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банкова гаранция. С тази наредба се отменя Наредба за опаковките и 

отпадъците от опаковки. Наредбата влиза в сила от 06.11.2012 г., с 

изключение на разпоредбите на чл. 23, 24 и 25 (отнасящи се до изисквания към 

системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки), които влизат в сила от 

1 януари 2013 г. 

 

Министерският съвет прие Решение № 890 от 29 октомври 2012 г. за 

отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa 

за изграждане на обект "Път е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 

305+220 - преоткосиране, пътни възли и реконструкция на техническа 

инфраструктура", на територията на област Перник. 

 

Висшият съдебен съвет прие нов Правилник за организация на 

дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, които 

влиза в сила от 11.10.2012 г.  

 

Обнародвана е Наредба № Із-2205 от 26 октомври 2012 г. за условията и 

реда за извършване на контрол върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни 

вещества и пиротехническите изделия. Уредени са три форми на контрол: 

постоянен, планиран и внезапен. Компетентни да съставят актове за установяване 

на административно нарушение, установено в резултат на упражнения контрол са 

полицейските органи на МВР. Наказателните постановления се издават от 

министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица. 

 

Изменена е Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните 

изисквания към детските градини. Съгласно наредбата общата площ на 

помещенията спалня и занималня трябва да осигурява най-малко 4 m
2
 на всяко 

дете, а минималната площ на физкултурно-музикалния салон е 80 m
2
. 

 

Обнародвана е Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в 

земеделските земи без промяна на предназначението им. В чл. 2 от 

наредбата, е посочено кога е разрешеното застрояване за имоти с площ до 10 дка 

и за имоти с площ над 10 дка. Направената промяна в наредбата в тази си част се 

различава от отменената Наредба № 2 за застрояване в земеделските 

земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г.) по това, че е премахнато изграждането на жилищни 
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сгради в земеделски земи. Извършената промяна е във връзка с изрично 

посочените условия в ЗОЗЗ, визирани в чл. 2, ал. 4, а именно, че се допуска 

застрояване в земеделски земи на обекти, чиито функции са свързани със 

земеделското предназначение на земята. В земеделските земи се допуска и 

изграждането на временни строежи. 

Посочени са и случаите, в които тази наредба не се прилага. Добавен е текст, 

съгласно който наредбата не се прилага в случаите, за които с подробен 

устройствен план е предвидено изграждане на обекти – публична държавна и 

публична общинска собственост, както и за територии, за които има изрична 

строителна забрана. 

Съществена промяна в Наредбата е направена относно допустимите норми за 

застрояване, посочени в чл. 7. Площта за застрояване може да достига до 10 % от 

общата площ на имотите, собственост на физическо или юридическо лице, 

разположени в границите на едно землище. Запазва се текста, който касае 

извършване на строителство, различно от допустимото в наредбата, като в тези 

случаи собственикът се санкционира и се провеждат процедурите по ЗУТ и ЗОЗЗ. 

 

Изменена е Наредба № Н-30 от 2010 г. за издаване, водене на отчет и 

унищожаване на служебните карти на военнослужещите.  

 

Изменена и допълнена е Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за 

изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на 

правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на 

превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и 

реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за 

безопасността на превозите. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 86 от 2012 година (извънреден) 

 

Приета е Наредба № 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и 

летищното осигуряване. Наредбата въвежда значителен брой изменения и 

допълнения на стандартите и препоръчителните практики на том първи 

„Проектиране на летища и летищни операции”, издание пето, от 9 юли 2009 г. и 

том втори „Вертолетни летища”, издание трето, от 9 юли 2009 г. на действащото 

към настоящия момент Приложение 14 „Летища” към Конвенцията за 
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международно гражданско въздухоплаване и всички негови под приложения. 

Отменена е Наредба № 14 от 29.09.2000 г. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 87 от 2012 година 

 

Изменен и допълнен е Законът за достъп и разкриване на документите 

и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 

народна армия. Целта на извършените промени е да се придаде публичност на 

лицата, които са неизправни длъжници по банкови кредити, т.е. на т.н. кредитни 

милионери. 

 

Изменен и допълнен е Закона за физическото възпитание и спорта. 

Предвижда се учредяване на срочно ограничено вещно право на ползване 

върху спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост в полза 

на спортни клубове и спортни федерации, отговарящи на нормативноопределени 

изисквания, при спазване на подробно разписана (с изменението на чл. 50б от 

ЗФВС) процедура. Следва да се отбележи, че законодателят в достатъчна степен 

е защитил собствеността на държавата и общините, поставяйки изпълнението на 

редица особени условия, както и изисквания за регистрационни и лицензионни 

режими пред субектите, желаещи да ползват държавни и общински спортни 

обекти.  

Предвижда се като допълнение още едно изискване към планирането, 

проектирането и изграждането на спортни обекти и съоръжения, свързано със 

спазването и на техническите препоръки и изисквания на международната спортна 

организация по съответния вид спорт. Предвижда се учениците от спортните 

училища да участват в международни състезания единствено от името на 

Република България. Въвежда се по-голяма продължителност на учебния час по 

спортна подготовка в спортните училища.  

Прецизират се досегашните законови текстове, свързани с разходването на 

средствата по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта, 

като се предлага възможност и за разходването им за застраховане на 

спортистите в случай на настъпване на събития, причиняващи увреждане на 

тяхното здраве, телесна цялост или смърт, в процеса на спортно-състезателната 

им подготовка и участие в олимпийски игри, световни и европейски първенства. 
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С Решение № 913 от 7 ноември 2012 г. на Министерски съвет 09 ноември 

2012 г. е обявен за ден на национален траур. 

 

Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството. 

 

Изменено и допълнено е Постановление № 86 на Министерския съвет от 

2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. 

 

Изменена и допълнена е Наредбата за обхвата, структурата, 

съдържанието и методологията за изработване на планове за 

опазване и управление на единичните или груповите недвижими 

културни ценности. Плановете за опазване и управление на единични или 

групови недвижими културни ценности, ще се изготвят задължително за: 1. 

недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за 

културното и природното наследство на Република България - в срок не по-късно 

от една година преди представяне кандидатурата на недвижимата културна 

ценност за вписване в Листата на световното наследство на ЮНЕСКО; 2. 

археологическите резервати и другите групови недвижими културни ценности с 

национално значение - в срок 5 години от предоставянето на статут; 3. единичните 

недвижими културни ценности с национално значение и в случаите, когато се 

предоставят на концесия - преди провеждане на процедурата по предоставяне на 

концесия. 

 

Министерството на земеделието и храните прие Наредба № 20 от 1 

ноември 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение 

към опитните животни и изискванията към обектите за използването, 

отглеждането и/или доставката им. Наредба въвежда изискванията на новата 

Директива 2010/63/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 22 септември 

2010 година относно защитата на животните, използвани за научни цели, 

Наредбата ще влезе в сила от 1.01.2013 г., като от тази дата се отменя Наредба 

№ 15 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно 

отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, 

отглеждането и/или доставката им.  
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С Решение № 9028 от 22 юни 2012 г. по адм. д. № 1951 от 2012 г. Върховният 

административен съд отмени чл. 2, ал. 8 от Наредбата за определяне на 

реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, 

приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн. ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., в частта: „3 

на сто от приходите, постъпващи в организациите по оползотворяване на 

отпадъци от МПС от техните членове, се превеждат по сметка на Министерството 

на вътрешните работи за административно обслужване до 15- то число на 

текущия месец въз основа на постъпленията за предходния месец”.  

 

С Решение № 8472 от 13 юни 2012 г. по адм. д. № 14440 от 2011 г., ВАС обяви 

нищожност на Правилника за състезателните и трансферните права на 

Българската федерация по баскетбол, приет от ОС на БФБ, в частта му по 

чл. 13, ал. 1 (доп. на 17.11.2010 г.), поради противоречието му с нормативен акт от 

по-висока степен, а именно - Закона за физическото възпитание и спорта. 

 

АКТУАЛНО 

 

Висшият съдебен съвет на 06.11.2012 г. избра Бойко Найденов, директор на 

Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по 

разследването за изпълняващ функциите на главен прокурор на Република 

България, на основание чл.175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ до избирането на нов главен 

прокурор след като проф. Борис Велчев стана член на Конституционния съд. 

 

Върховният касационен съд прие Тълкувателно решение № 9 от 07.11.2012 г. 

В него се застъпва тезата, че ответникът по иск за собственост, основан на 

земеделска реституция, който противопоставя върху имота права по §4а или §4б 

ПЗР на ЗСПЗЗ, може да се брани с възражения за материална 

незаконосъобразност на решението на общинската служба по земеделие (ОСЗ, 

ОСЗГ, ПК), от което черпи права ищецът, но само във връзка със своите 

противопоставими права – че собствеността неправилно е възстановена при 

наличието на право на изкупуване по §4а или §4б ПЗР на ЗСПЗЗ, което е 

упражнено в законните срокове. Той не може да възразява, че лицето, на което е 

възстановено правото на собственост, респ. неговият наследодател, не е бил 
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собственик на имота към момента на образуване на ТКЗС, или че възстановеният 

имот не е идентичен с притежавания преди колективизацията 

 

ИНТЕРЕСНО 

10 ноември 

Международен ден на младежта (отбелязва се от 1949 г. по решение на 

Световната федерация на демократичната младеж) 

Ден на свободата на словото в България - Обявен на 10 ноември 2003 г. по 
време на церемонията за връчване на ежегодни награди за журналистика 
“Черноризец Храбър” от Съюза на издателите в България 

На състоялия се на 10 ноември 1989 г. пленум на ЦК на БКП, е приета оставката 
на Тодор Живков. 

14 ноември 

Световен ден за борба с диабета - Отбелязва се от 1991 г. по повод годишнина 

от рождението на Фредерик Бантинг, канадски физиолог, откривател на инсулина. 

16 ноември 

Международен ден на толерантността (предложен от ЮНЕСКО през 1995 г., 

приет с резолюция на ООН) 

ЗАБАВНО 

*** 

Терористи отвлякоха самолет, в който са пътували адвокати за конференция. 

Терористите поискали откуп 20 милиона долара и заплашиха, че, ако не получат 

това, което искат, ще започнат да освобождават по един адвокат на всеки час… 

*** 
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