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*** 

Когато не можете да намерите вярната посока в живота си –  
огледайте се за указателни табели ! 

 
Когато не можете да намерите решението на правен казус  –  

използвайте евристичното търсене на Ciela 5.1! 
*** 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 91 от 20.11.2012 година 

 

Обнародвано е допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 39 от 2011 г.). Част от промените, които бяха 

обнародвани в ДВ, бр. 39 от 2011 г. касаят производствата по промяна предназначението на 

земеделските земи и следващите се за заплащане такси по тези производства. 

С допълнението се предвиди, че дължимите и неплатени такси за недовършените 

процедури за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране и за промяна на 

предназначението на земеделски земи, започнати до влизането в сила на ЗИДЗОЗЗ (ДВ, бр. 

39 от 2011 г.) – 24.05.2011 г., ще се определят по реда на чл. 30 от Министерския съвет 

съгласно утвърдена от него тарифа за земеделски земи, които не са от общинския поземлен 

фонд, или от общинския съвет съгласно определена от него местна такса за земеделски земи 

от общинския поземлен фонд. 

http://www.ciela.net/
http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx
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Изменен и допълнен е Законът за потребителския кредит. С изменението се въведоха 

изискванията на Директива 2011/90/ЕС на Комисията от 14 ноември 2011 г. за изменение на 

част II на Приложение I към Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в 

която са предвидени допълнителни допускания за изчисляването на годишния процент на 

разходите (ОВ, L 296/35 от 15 ноември 2011 г.). 

По-голямата част от промените са във връзка с допълнителните допускания, отчитани при 

изчисляването на годишния процент на разходите (ГПР) и влизат в сила от 01.01.2013 г. 

Разпоредбите, относно изчисляване на ГПР по кредита при отчитане на допълнителните 

допускания съгласно § 2 на изменителния закон няма да се прилагат за договори за 

потребителски кредит, сключени преди влизането му в сила. 

 

Изменен и допълнен е Законът за общинската собственост (ЗОС). С направените 

промени в разпоредбите на чл. 9 ЗОС се въвежда задължение за общините да застраховат 

имотите - публична и частна общинска собственост, като се предвиди минимален обхват 

на задължителни за покритие застрахователни рискове за имотите - общинска собственост, 

включващ природни бедствия и земетресения, като в тези случаи не се допуска самоучастие. 

Промените в чл. 9 ЗОС ще влязат в сила от 01.01.2013 г. 

 

Отменен е Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от 

Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 

май 1980 г. в Берн. Отмяната е провокирана от искане на Европейската комисия държавите 

- членки на Европейския съюз, които са направили декларации, че няма да прилагат 

съответните притурки CUI, APTU и ATMF, да ги оттеглят. 

 

Приета е Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ 

ремонт на пътищата, която влиза в сила от 20.11.2012 г. С тази наредба се определят видът, 

обхватът, техническите изисквания, норми и правила и периодичността на работите за 

поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и изискванията към организацията и 

технологията за тяхното изпълнение. Изискванията на наредбата ще се прилагат за 

републиканските и местните пътища, класифицирани в съответствие с чл. 3 от Закона за 

пътищата. 

 

Обнародвано е Решение на Министерски съвет № 945 от 15 ноември 2012 г. за 

разместване на почивни дни през 2013 г., с което 2 май 2013 г. (четвъртък) се обявява за 

неработен ден, като така се сливат празниците 1 май – Ден на труда, и Великденските 

празници (3, 4, 5 и 6 май). За работен ден е обявен 11 май 2013 г. (събота). Правителството 

реши също 31 декември 2013 г. (вторник) да бъде почивен ден, който ще бъде предварително 

отработен на 14 декември (събота). 
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Приет е Правилник за организацията, задачите и функциите на Военната 

инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност. 

Военната инспекция за технически надзор е специализиран орган на министъра на отбраната 

по Закона за техническите изисквания към продуктите за осъществяване на технически 

надзор върху съоръженията с повишена опасност в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

 

Обнародвано е Споразумение между правителството на Република България и 

правителството на Грузия за освобождаване от изискването за виза на притежателите на 

дипломатически и служебни паспорти. 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване 

и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици. Въвеждат се ясни 

изисквания за предлагане на пазара на птичи трупове и разфасовки, за общото съдържание на 

вода, съхранението, етикетирането и предлагането на пазара на заготовки и продукти от птиче 

месо от домашни птици. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 92 от 23.11.2012 година 

 

Приета е нова Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта и е отменена 

действащата до този момент тарифа, уреждаща същата материя. 

 

Изменена  и допълнена е на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за предоставяне на средства от Националния фонд "Култура". Направените 

изменения и допълнения засягат единствено реда за подаване на документи за 

предоставяне на средства от Националния фонд "Култура".  

 

Обнародвана е Инструкция № Iз-2295 от 13 ноември 2012 г. за организация на дейността в 

Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на гражданите, която 

влиза в сила от 01.01.2013 г. 

 

Красимир Георгиев Ципов е избран за председател на Комисията по вътрешна 

сигурност и обществен ред – вж. Решение за промени в състава и ръководството на 

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 

 

Създаден е Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на 

НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, като юридическо лице по чл. 60 от 

Закона за администрацията към министъра на отбраната, със седалище в гр. София. Вж. 

Постановление № 291 от 16 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет. 
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Предоставена е концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за 

подземните богатства - строителни материали - трас, представляващи изключителна 

държавна собственост, от находище "Железни врата", участък "1" и участък "2", разположено в 

землищата на с. Седловина и с. Широко поле, община Кърджали, област Кърджали, на 

кооперация "ПК Трасинженеринг" - София. Вж. Решение № 958 от 16 ноември 2012 г. на 

Министерски съвет 

 

ПРАКТИКА 

 

"Постановяването на осъдителна присъда и налагането на ефективно наказание 

„лишаване от свобода” не може да бъде отчитано от решаващия съд при 

произнасяне по реда на чл.309, ал. 1 от НПК  (чл. 317, във вр. с чл. 309, ал. 1 от НПК от 

въззивната инстанция). Определянето на по-тежка мярка за неотклонение е допустимо само 

при наличие на някоя от предпоставките, посочени в чл.66, ал.1 НПК." – вж. Тълкувателно 

решение № 3 от 15.11.2012 г. по тълк. д. № 3/2012 г., ОСНК на ВКС. 

 

ВКС постанови Решение № 347 от 19.11.2012 г. по н. д. № 788/2012 г., Н. К., І н. о. на ВКС 

(делото за банковия обир в гр. Сливен), с което върна делото за ново разглеждане освен в 

частта, с която е потвърдено оправдаването на подсъдимия С. П. С. за довършено 

престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 2 и 3, във връзка с чл. 198, ал. 1 НК.  

Решението на съда ще откриете в структура ПРАКТИКА/ ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД/ 

ДЕЛА С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЗНАЧИМОСТ И ИНТЕРЕС. 

 

ВКС потвърди оправдателната присъда на Ангелина Димитрова  - вж. Решение № 420 от 

15.11.2012 г. по н. д. № 1251/2012 г., Н. К., І н. о. на ВКС (делото Ангелина Димитрова). 

 

С Решение № 14567 от 20.11.2012 г. по адм. д. № 5951/2012 г., VІІ отд. на ВАС 

остави в сила решение на Административен съд - София-град, с което е потвърдена Заповед 

№ 505 от 20.06.2011 г. на председателя на Комисията за защита на потребителите за забрана 

прилагането на нелоялна заблуждаваща търговска практика. Същата е издадена по повод 

разминаване на цената на предлагани в известна верига магазини продукти и цената на 

същите продукти в разпространена до потребителите рекламна брошура, което представлява 

нелоялна търговска практика, въвеждаща в заблуждение клиентите досежно действителната 

цена на предлаганите артикули.  

Съгласно мотивите на решението: 

"Цената е една от основните характеристики на продукта, която играе и голяма роля при 

взимането на решение за покупка, поради което всяка заблуда по отношение на нея или 

потенциална опасност за възникване на заблуда е съществена. Последващото отбелязване 
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на място в магазина, че е допусната техническа грешка, не е основание за 

освобождаване от отговорност." 

 

АКТУАЛНО 

 

Парламентът отмени решението си за избор на Венета Марковска и откри нова процедура за 

избор на конституционен съдия. 

 

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за нотариусите и 

нотариалната дейност. Една част от промените са свързани с последната практика на 

Съда на Европейския съюз (СЕС), според която въвеждането на изискване за гражданство при 

осъществяване на нотариална дейност представлява нарушение на разпоредбата на чл. 49 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), поради което в ЗННД отпадна 

изискването за гражданство при осъществяване на нотариална дейност, с което се създаде 

законова възможност граждани на държава - членка на ЕС, на държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария да могат да бъдат допуснати до упражняване на професията "нотариус" в 

Република България. 

 

Подобни промени са приети и в Закона за адвокатурата, където се създава нова глава 

трета "а" – "АДВОКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ". 

 

Въпросът допустимо ли е да се иска разпределяне на ползване на съсобствена вещ по реда 

на чл. 32, ал. 2 ЗС от съсобственик, притежаващ сам повече от половината от общата вещ е 

поставен за решаване по тълкувателно дело № 13/2012 г. на ОСГК на ВКС. 

Прочетете становището на проф. д-р Валентина Попова по поставения проблем, което 

ще откриете в структурата – ПРАКТИКА/ КОМЕНТАРИ/ ГРАЖДАНСКО ПРАВО И ПРОЦЕС 

в публикуваната статия "Допустимо ли е да се иска разпределяне на ползване на 

съсобствена вещ по реда на чл. 32, ал. 2 ЗС от съсобственик, притежаващ сам повече 

от половината от общата вещ". 

ИНТЕРЕСНО 

 
24 ноември 

Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий – празнуват Екатерина, Катерина, Катя 

30 ноември 

Андреев ден - Св. ап. Андрей Първозвани – празнуват Андрей, Андреа, Андрея, Андрейка и 

др. 

 

Още един повод да се усмихнем! 
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Насим Талеб: Икономиката е като котка 
Насим Талеб, авторът на теорията за "черния лебед", която обяснява защо  опитите за 

предсказване на събитията обикновено са неуспешни, излезе с нова лекция. The Wall Street 

Journal публикува адаптирана версия на изследването "Antifragile: Things That Gain From 

Disorder", като се спира на петте правила, които Талеб отправя към икономистите.  

Първото от тях е да променят начина, по който гледат на икономиката. Мислете за нея като за 

котка, а не като за пералната ви машина.  

За повече: http://www.darikfinance.bg/novini/85221 

 

ЗАБАВНО 

*** 

Разговор между затворници: 

- Тебе за какво те осъдиха? 

- За убеждения. 

- ??? 

- Бях убеден, че охраната на банката е заспала... 

*** 

Съдия пита обвиняемия: 

- Последен път питам, кой ви беше съучастник?  

- Нали не мислите, че съм способен да предам собствения си брат! 

*** 
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