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*** 

"Няма да чуем истината, ако сами не я казваме." 

Научете първи каква е истината със Ciela 5.1! 
*** 

 
НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 98 от 2012 година 
 

Изменен и допълнен е Закона за отговорността на държавата и общините за 

вреди. Измененията и допълненията в чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 дават възможност за право на 

обезщетение при нарушаване на права, гарантирани от разпоредбите на чл. 5 от ЕКПЧОС. 

Съдилищата ще преценяват дали при постановяване на законосъобразно лишаване от 

свобода компетентните органи не са нарушили § 2 - 4 на чл. 5 от Конвенцията - съобщаване на 

разбираем език на причините за задържането, своевременно изправяне пред съд и гледане на 

мярка в разумен срок, право на обжалване пред съд на законосъобразността на лишаването 

от свобода и т.н. Всяко задържане, което противоречи на критериите на чл. 5 от ЕКПЧОС, 

следва да бъде основание за ангажиране отговорността на държавата. С разпоредбата на 

новия чл. 2б се цели разширяване на приложното поле на закона, така че той да обхване и 

случаите на "забавено правосъдие". С предлаганата промяна се създава механизъм за 

обезщетение и компенсация на вреди. Гражданите и юридическите лица, чието право на 

разглеждане и решаване на делото в разумен срок по приключени производства е нарушено, 

могат да предявяват иска по чл. 2б само когато са изчерпали административната процедура за 
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обезщетение за вреди по реда на глава трета "а" от Закона за съдебната власт, по която няма 

постигнато споразумение. 

Същевременно в случаите на отделни нарушения в рамките на съответното производство 

предявяването на иск за отделно нарушение не преклудира правото да се търси обезщетение 

за нарушаване правото на съдебен процес в разумен срок в случаите, когато е забавено 

производството в цялост. Уточнява се местната подсъдност на искове за обезщетение за 

вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия и 

бездействия на органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна 

дейност (чл. 1, ал. 1), като се препраща към чл. 7, ал. 1 от ЗОДОВ - "пред съда по мястото на 

увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения", в отклонение от 

местната подсъдност по чл. 133 от Административнопроцесуалния кодекс. Относно исковете 

за обезщетения за нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен 

срок е предвидена подсъдност по настоящия адрес или седалището на увредения с оглед 

характера и предмета на тези искове. 

В преходните разпоредби, се предвижда възможност в срок от шест месеца от влизането в 

сила на закона или от уведомяването им от регистратурата на Европейския съд по правата на 

човека искове за обезщетение по чл. 2б да могат да подават и лицата, чиито жалби пред 

Европейския съд по правата на човека са отхвърлени, поради неизчерпване на 

новосъздадените вътрешноправни средства за защита и производствата по тях са все още 

висящи пред националните инстанции. По отношение на приключилите пред националните 

инстанции производства в срок шест месеца от влизането в сила на закона или от 

уведомяването им от регистратурата на Европейския съд по правата на човека лицата, чиито 

жалби пред Европейския съд по правата на човека са отхвърлени, поради неизчерпване на 

новосъздадените вътрешноправни средства за защита могат да подадат заявления за 

обезщетение по реда на глава трета "а" от Закона за съдебната власт. 

 

Народното събрание прие Решение за удължаване срока на действие на 

Временната парламентарна комисия по проекта АЕЦ Белене от 2002 г. до края 

на месец март 2013 г. 
 

Изменена беше Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, 

събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и 

Министерството на правосъдието. Промените касаят таксата за издаване на 

свидетелство за съдимост по електронен път, която ще бъде в размер на 3 лв. и таксата, която 

се събира за същата услуга от лицата, които са родени в чужбина, но пребивават в Република 

България, която ще бъде в размер на 5 лв. 

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството прие Наредба за 

условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на 

консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор в съответствие със Закона за изменение и 

допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ. бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 
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26 ноември 2012 г.), като основното изменение е, че лицензионният режим за упражняване на 

дейностите по оценка за съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор е заменен с регистрационен такъв и е предвидено, че крайният акт - 

удостоверение ще се издава от Началника на ДНСК, като срокът за издаването им е 

едномесечен от подаване на заявлението. 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Основните изменения и допълнения са с 

цел привеждане на разпоредбите на наредбата, в съответствие с измененията и допълненията 

на чл. 178 и чл. 142 от ЗУТ, с които се предвиждат допълнителни условия за издаване на 

отказ за въвеждане на строежите в експлоатация и се допълват изискванията при извършване 

на оценка за съответствието на инвестиционните проекти. 

 

Допълнена е Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. Основните промени са с цел привеждане на разпоредбите на наредба в 

съответствие с измененията и допълненията на разпоредбата на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, които 

предвиждат, че авторският надзор на проектанта по съответната част е задължителен за 

всички строежи от първа до пета категория включително. 

 

Изменена и допълнена беше Наредба № 5 от 2005 г. за условията и реда за безвъзмездно 

предоставяне на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и 

съхраняване на кръв и кръвни съставки, като бяха отразени промените в чл. 18, ал. 1 и 2 от 

Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, съгласно които Националният 

център за трансфузионна хематология осигурява медицинските изделия за вземане, 

диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки, необходими за 

центровете за трансфузионна хематология и многопрофилните болници за активно лечение, в 

чиято структура има отделение по трансфузионна хематология и им ги предоставя 

безвъзмездно при условия и по ред, определени с наредба на министъра на 

здравеопазването. Необходимите средства за изпълнение на тези дейности се осигуряват 

целево на Националния център за трансфузионна хематология чрез бюджета на 

Министерството на здравеопазването. Като цяло промените са свързани с преминаване на 

функциите по закупуване на медицински изделия от Министерството на здравеопазването към 

Националния център за трансфузионна хематология при запазване на сега действащите 

организационни механизми. 

 

Министерство на културата прие нова Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за 

идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на 

недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в 

Националния регистър на недвижимите културни ценности. Статут на недвижими културни 

ценности (НКЦ) могат да получат следните обекти: 1. недвижими културни ценности с 

категория "световно значение" - с вписването им в Списъка на световното наследство от 

Комитета за Световно наследство към ЮНЕСКО, по предложение на министъра на културата; 
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2. групови НКЦ с категория "национално значение" - със заповед на министъра на културата 

след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, а когато в 

границите на недвижимата културна ценност попадат защитени територии по Закона за 

защитените територии или защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие - и с министъра на околната среда и водите; 3. недвижими културни ценности с 

категория "местно значение", "ансамблово значение" и "за сведение" - със заповед на 

министъра на културата. 

 

Министерството на правосъдието прие нова Наредба № 3 от 30 ноември 2012 г. за 

вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. 

 

Държавната комисия по хазарта прие нови Общи задължителни игрални условия и 

правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 99 от 2012 година 
 

Народното Събрание прие Закон за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2013 г. Предвижда се през 2013 г. запазване на размерите и 

съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване. 

Размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се запазва на нивото от 2012 г. - 17,8 на 

сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение - 9,9 - за сметка на 

работодателя и 7,9 за сметка на работника, и 12,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 

1959 г., съответно при съотношение 7,1:5,7. 

Само за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират при условията на чл. 69 

от КСО, се предвижда увеличение на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с 20 процентни 

пункта. За родените след 1959 г. осигурителната вноска става 35,8 %, а за родените преди 

1960 г. - 40,8 %. Държавното участие във финансирането на фонд "Пенсии" се запазва, като 

държавата ще осигури трансфер в размер 12 на сто от осигурителния доход за всяко 

осигурено във фонда лице. 

Не се предвижда промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите 

осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто. 

Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии 

нарастват средно с 3,3 % за 2013 г. в сравнение с 2012 г. с ефект върху приходите от около 27 

млн. лв. увеличение. Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 310 лв., 

размерът на минималната работна заплата за 2013 г. 

Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно 

облагаемия им доход за 2011 г., съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв., се запазва на 

нивото на 2012 г. 

Максималният месечен размер на осигурителния доход става 2 200 лв. през 2013 г.  

За 2013 г. се предвижда отново нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците 

и служителите" и максималният размер на обезщетението се запазва на 1000 лв. 

Увеличава се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 април 

2013 г. от 145 лв. на 150 лв. 
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Увеличава се размерът на социалната пенсия за старост от 1 април 2013 г. от 100,86 лв. на 

110 лв. 

Увеличава се максималният размер на получаваните една или повече пенсии от 1 април 2013 

г. от 700 лв. на 770 лв. 

Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв. и 

ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на 

работа. 

Антикризисна мярка, приета в средата на 2010 г., за изплащане на обезщетенията за 

временна неработоспособност (първите три дни от неработоспособността са за сметка на 

осигурителя, а от 4-тия ден НОИ изплаща обезщетение) в бюджета на ДОО за 2013 г. се 

залага като норма. 

Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна 

неработоспособност - 18 календарни месеца, при бременност и раждане и безработица - 24 

месеца. 

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 

дни, и размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна 

възраст - 240 лв. 

Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лв. 

Възстановяват се разпоредбите на отменените чл. 89, 90 и чл. 101, ал. 3 от КСО, с което се 

запазва досегашните условия и ред за отпускане и изплащане на социални пенсии за старост 

и социални пенсии за инвалидност от НОИ. 

 

Правят се изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, които са 

свързани с изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване, както и 

промени в отделни текстове, които дават възможност за по-точното им прилагане. 

Прецизирана е разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 7, като изчерпателно са изброени лицата, 

подлежащи на осигуряване по този ред с оглед упражняваната от тях трудова дейност по 

управление и контрол на търговски дружества и еднолични търговци. Промяната е 

съобразена с разпоредбите на Търговския закон, регламентиращи конститутивното 

действие на вписването в търговския регистър на решенията за избор и освобождаване на 

управители на ТД. 

В чл. 4, ал. 1, т. 8 се заличават думите "и получаващи доходи", като по този начин лицата, 

заемащи изборни длъжности, се приравняват при внасянето на осигурителни вноски на всички 

други осигурени лица - вноските ще се внасят върху получените, включително начислените и 

неизплатените брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения. 

Отмяната на ал. 8 на чл. 4 кореспондира с предложените промени в чл. 9а, въвеждащи 

правната възможност за "откупуване" на осигурителен стаж и от лицата, придобили 

образователна и научна степен "доктор". Измененията са съобразени със Закона за висшето 

образование и Закона за развитието на академичния състав, определящи обучението в 

образователна и научна степен "доктор" като част от системата на висшето образование и 

целят да се избегне съществуващата към момента възможност за заплащане на осигурителни 

вноски от лица, които са започнали, но не са завършили обучението си по съответната 

докторска програма. 
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Промените в чл. 9, ал. 3 целят да се въведе единна практика при зачитане на осигурителен 

стаж на периодите, когато лицето е било незаконно уволнено и впоследствие уволнението е 

било отменено, както и когато е било отстранено от работа и след това възстановено по ред, 

определен в специални закони. 

С изменението на ал. 4 на чл. 9а се внася яснота относно началната дата за отпускане на 

пенсия в случаите по ал. 2. 

С изменението на чл. 40, ал. 5 заплащането на първите три работни дни от временната 

неработоспособност в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение на 

осигуреното лице се включи като постоянна разпоредба в КСО. 

С новата ал. 7 на чл. 40 се създава нормативно основание осигурените лица да възстановят 

получените от тях парични обезщетения за временна неработоспособност за общо заболяване 

за периода, за който им е отпусната пенсия за инвалидност за същото заболяване. Макар в 

тези случаи обезщетенията да са получени добросъвестно, те следва да бъдат възстановени, 

тъй като за един и същ осигурен социален риск - общо заболяване, не могат да се получават 

две осигурителни плащания. Новосъздадената разпоредба е съобразена и с нормите на чл. 73 

от КСО и чл. 12, т. 6 от Наредбата за медицинската експертиза. 

Промените на текстовете за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица 

(чл. 54а - 54ж от КСО) са в следните насоки: 

Създава се възможност да се прецени и признае наличието на уважителна причина за 

неспазване на срока от 7 работни дни за регистрация на лицето като безработно в 

Агенцията по заетостта, при което паричното обезщетение за безработица се отпуска от 

датата на прекратяване на осигуряването, а определеният му период не се намалява с дните 

на закъснението. Създава се правна възможност да се предприемат действия и да се издадат 

индивидуални административни актове (разпореждания) за изменяне, спиране, прекратяване, 

възобновяване и възстановяване на отпуснатото парично обезщетение за безработица, когато 

правопораждащите за такива действия обстоятелства са станали известни на длъжностното 

лице от данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО - чл. 54а, ал. 7 от КСО; 

С цел да се избегне противоречивото тълкуване при взаимното зачитане на осигурителен стаж 

по чл. 69 в КСО е създадена специална нова ал. 7, уреждаща тези случаи. Досега взаимното 

зачитане на стажа беше уредено изчерпателно в Наредбата за пенсиите и осигурителния 

стаж. С изменението на ал. 1 в чл. 70 се разширява обхватът на разпоредбата, тъй като при 

действащата в момента редакция лицата, които са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и по-

късно изпълнят условието за необходимия осигурителен стаж и придобият право на пенсия, 

ако продължат да работят след датата на придобиване на правото, нямат право на процент 3 

или 4 за отложено пенсиониране. 

С изменението в ал. 2 на чл. 82 се уточнява, че възрастта, при която се придобива право на 

наследствена пенсия, е 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1, при която 

преживелият съпруг би придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а не която и 

да е друга навършена възраст. В същия смисъл са измененията в § 5 от ПЗР на КСО, с които 

се определя, че възрастта, при която се придобива право на пенсия от Учителския пенсионен 

фонд, е възрастта, на която лицето би придобило право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. В противен случай съгласно § 5, ал. 2 пенсиите ще се 

намаляват с 0,2 на сто за всеки недостигащ месец до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 

1 и намалението ще бъде за периоди повече от 36 месеца. 
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Със създаването на специалния текст в ал. 10 на чл. 104 се въвежда изрична забрана за 

доказване на категория труд със свидетелски показания в производствата по обжалване 

по чл. 117 и следващите от КСО. 

 

Допълнен е Закона за държавната собственост,  като изрично се предвижда 

застроените имоти - публична държавна собственост, да се застраховат задължително и 

срещу природни бедствия и земетресение. Изключва се самоучастието по отношение на 

задължителните застраховки на застроените имоти - публична държавна собственост, в 

обхвата на рисковете "природни бедствия" и "земетресение". 

 

Изменен и допълнен е Закона за търговския регистър. Промените се отнасят до 
Преходните и заключителните разпоредби, в които са уредени последиците, свързани с 

търговците, които не са направили искане за пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 или имат 

влязъл в сила отказ за пререгистрация. Определя се и срок 10 години за съхранение на 

представените в агенцията писмени документи по чл. 16, ал. 1 от закона. 

Уточнява се кръгът на заинтересованите лица, засегнати от прекратяването на дейността на 

търговеца, и които - в случаите на непререгистрирани търговски дружества и кооперации, 

могат да поискат ликвидация. Условието за извършване на ликвидацията е тези търговски 

дружества или кооперации да се пререгистрират. Принципна промяна в закона е отпадането 

на списъците по § 5, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на закона, която 

обуслови и изменението в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Отпада изискването подаването на заявлението за откриване на производство по ликвидация 

на непререгистрираните търговски дружества и кооперации да е обусловено от обявяването 

на списъците по § 5, ал. 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби на закона. 

Уреждат се взаимоотношенията между агенцията и конкретния окръжен съд по размяна на 

документи, свързани с извършване на пререгистрацията, и се уточнява, че след извършване 

на пререгистрацията удостоверение за актуално състояние на търговеца се издава от 

агенцията. 

В § 5в се създават нови разпоредби, които въвеждат съществени промени в последиците от 

непререгистрацията на търговците в срока по § 4, ал. 1 и запълват съществуваща празнота в 

действащата уредба. 

Липсата на пререгистрация не е основание за спиране на заварените към 1 януари 2012 г. 

искови съдебни и арбитражни производства срещу непререгистрирания търговец по § 5, ал. 2, 

нито е пречка за образуване на нови искови производства. Тя е пречка единствено за 

продължаване на заварените към 1 януари 2012 г. изпълнителни производства и на 

образуваните нови изпълнителни производства - те се спират до извършване на 

пререгистрацията на търговеца по § 5, ал. 2. Като условие за образуване на ново 

изпълнително производство заинтересованият кредитор трябва да приложи към молбата до 

съдебния или публичния изпълнител заверен препис от подадено заявление по § 5а, ал. 1 за 

пререгистрация на длъжника. Спряното изпълнително производство ще се възобнови по 

молба на страната или служебно от съдебния или публичния изпълнител след 

пререгистрацията на търговеца по § 5, ал. 2. То ще се прекрати, когато по подаденото 

заявление е постановен влязъл в сила отказ. Уточняват се последиците по отношение на 

заварените производства по несъстоятелност към 1 януари 2012 г., както и от подаването 
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на молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу непререгистрирано 

търговско дружество или кооперация. 

 

Изменен и допълнен е Закона за автомобилните превози. Една част от промените са 

свързани с предвиждане на мерки на национално ниво за прилагането на Регламент (ЕС) № 

181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно правата 

на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004. 

Друга част от промени са свързани с предвиждане на мерки за сигурност при автобусните 

превози. Предложените мерки са свързани с изискванията за превоз на багажите на 

пътниците, пътуващи с автобусен транспорт, и с изискванията към автогарите, като се 

въвежда забрана относно превозването на багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ с 

автобуса. В тази връзка са допълнени и административнонаказателните разпоредби, като са 

създадени санкции за нарушаване на посочените изисквания. 

Предвижда се създаването на задължение за превозвача да уведоми съответната областна 

структура на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за това, че възнамерява да 

извърши случаен превоз вместо задължителното издаване на разрешение за извършването на 

превоз съгласно настоящия текст от закона. 

Въвеждат се санкции за лицата, отговорни за извършването на предпътни прегледи за 

проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. 

Налице са и промени, свързани с осигуряване на правна възможност за въвеждането в 

националното законодателство на Република България на разпоредбите на Директива 

2010/40/ЕС за рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на 

автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт. 

 

Изменена и допълнена е Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за 

проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Подробното разписване 

на всички елементи на проверките на автомобилните газови уредби, както и конкретните 

действия на техническите специалисти при извършването на проверките, които са част от 

периодичния преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. 

Въведени са нови изискванията към допълнителното оборудване на автобуси за случаен, 

специализиран и превоз за собствена сметка на деца и/или ученици. 

 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обнародва 

Наредба № 19 от 27 ноември 2012 г. за функциониране на единната система за 

гражданско и военно управление на въздушното пространство. Предназначението на новата 

уредба е да уреди обществените отношения, свързани с управлението на въздушното 

пространство, контролирано от Република България, за нуждите на гражданското 

въздухоплаване и на органите на Министерството на отбраната в мирно време, съобразно 

актуалните изменения в законодателството на ЕС и нормите на Евроконтрол. Наредбата 

конкретизира правомощията на министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията и на министъра на отбраната, предвидени в чл. 2а от Закона за гражданското 

въздухоплаване. 
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 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 100 от 2012 година (извънреден) 
 

Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за 

определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. 

 

АКТУАЛНО 

 

ОСГК на ВКС постанови Тълкувателно решение № 10 от 05.12.2012 г. по тълк. д. № 

10/2012 г., с което прие за допустимо придобиването на имот, собствеността върху който се 

възстановява по реда на ЗСПЗЗ, на основание петгодишен давностен срок по чл. 79, ал. 2 ЗС 

след влизане в сила на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ, когато и заличеният давностен срок е бил 

петгодишен. 

 

ОСГТК на ВКС постанови Тълкувателно решение № 3 от 12.12.2012 г. по тълк. д. № 

1/2011 г., с което прие, че при предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под 

формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на задължение за 

изграждане на обект, трябва да съществува сигурност за увеличаване на имуществото на 

кредитора, която сигурност не се предполага. 

 

С Решение № 160 от 10.12.2012 г. по н. д. № 1634/2012 г., Н. К., ІІІ н. о. на ВКС 

остави в сила въззивното решение на Софийския апелативен съд, което потвърждава 

осъдителната присъда на бившия председател на Софийска районна прокуратура Славчо 

Кържев. Той беше осъден на една година лишаване от свобода за престъпление по чл. 289, 

ал. 2, пр. 2 от НК, като изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. 

 

ИНТЕРЕСНО 

15 декември 

Международен ден на чая (отбелязва се от 2005 г.) 

18 декември 

Международен ден на мигранта 

20 декември 

Православна църква чества Свети свещеномъченик Игнатий Богоносец (Игнажден). Весел 
празник на всички именници! 

Международен ден за човешка солидарност - отбелязва се от 2006 г. по решение на 
Общото събрание на ООН от 22 декември 2005 г. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/2006
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://bg.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/2005
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Професионален празник на Сметната палата - отбелязва се от 2000 г. по решение на 
ръководството на Сметната палата 

ЗАБАВНО 

 
*** 

Делото продължава няколко часа. Обвиняемият пита адвоката си: 

-Още колко време ще продължи? 

- За мен още около час, а за теб - от три до пет години. 

*** 

Някаква дама влиза в оръжейния магазин да си купува пистолет. 

- За защита ли, госпожо? - попитал я продавачът. 

-Ти пък..., за защитата ще си наема адвокат. 

*** 
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