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*** 

"Най-добрата работа е свършената работа." 
Свършете своята работа със Ciela 5.1! 

*** 
 

НОРМИ 
 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 101 от 18.12.2012 година 
 
 
Обнародван е Закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 
2013 г. Със закона се изменят - Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето. 
 
С Решение № 1011 от 12 декември 2012 г. на МС, се определят дните за религиозни 
празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2013 г. 
 
Обнародвана е нова Наредба № 22 от 14 декември 2012 г. за условията и реда за 
определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по 
чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения. Отменя се до 
сега действащата Наредба № 11 от 2011 г. за условията и реда за определяне на средствата 
за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните 
териториални поделения. 
 
Правят се изменения и допълнения в следните наредби:  
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Наредба № Н-1 от 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от 
министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности, 
Наредба № Н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и 
обезщетенията на военнослужещите,  
Наредба № 15 от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от 
корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари,  
Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и 
ползване на интегрираната система за администриране и контрол,  
Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически 
проучвания. 
 

Обнародвани са Мерки за опазване тайната на кореспонденцията на Комисията за 
регулиране на съобщенията. Мерките са приети на основание чл. 15, ал. 1, т. 6 от Закона за 
пощенските услуги. С тях се определят: 1. изискванията към опаковките на пощенските пратки; 
2. правата и задълженията на пощенските оператори и лицата по чл. 22 от Закона за 
пощенските услуги (ЗПУ) по отношение на опазване тайната на кореспонденцията; 3. опазване 
личните данни на физическите лица в процеса на обработването им. 

 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 102 от 21.12.2012 година 
 
Обнародван е З а к о н  з а  д ъ р ж а в н и я  б ю д ж е т  н а  Р е п у б л и к а  Б ъ л г а р и я  
з а  2 0 1 3  г .  С него се определя минималният размер на основната заплата за най-
ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния 
служител, е 335 лв. от 1 януари 2013 г. (§ 7 от закона). Определя средномесечният доход по 
чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. е 350 лв.(§ 9, ал. 1 от закона) 
Определят се размерите на различни видове помощи по Закона за семейните помощи за деца 
(§ 9, ал. 2 от закона). Законът определя максималният размер на присъдената издръжка, 
която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2013 г. е 60 лв. (§ 11 
от закона). Определя се държавната субсидия по Закона за политическите партии за един 
получен действителен глас - за 2013 г. е 12 лв. (§ 12 от закона). Определят се максималният 
размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2013 г., е 2,0 млрд. лв. и 
максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през 
2013 г., е 0,2 млрд. лв. (§ 13 от закона). Максималният размер на държавния дълг към края 
на 2013 г. не може да надвишава 14,6 млрд. лв. (§ 14 от закона). 
 
Обнародвани са съществени изменения в Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина. Промените са във следната връзка: 
І. Промени, произтичащи от Директива 2010/84/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение по отношение на фармакологичната бдителност. 
IІ. Промени, свързани с въвеждането на изискванията на Директива 2011/62/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕС за утвърждаване 
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на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на 
предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига 
на доставка. 
ІІІ. Със законопроекта се предвижда създаването на Национален съвет по цени и 
реимбурсиране на лекарствените продукти, който е със статут на държавна комисия. 
 
Обнародвани са изменителни закони на: 
Закона за мерките срещу изпирането на пари 
Закона за рибарството и аквакултурите 
Закона за физическото възпитание и спорта 
Закона за чистотата на атмосферния въздух  
Закона за Българската агенция по безопасност на храните  
Закона за лова и опазване на дивеча  
 
С решение на НС е избран Максим Христов Минчев за генерален директор на Българската 
телеграфна агенция с мандат 5 години, считано от деня на обнародване на решението в 
"Държавен вестник". 
 
С Постановление № 326 от 19 декември 2012 г. на МС, се одобряват допълнителни 
бюджетни средства за 2012 г., както следва: 
1. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за изплащане 
на обезщетения и помощи за домакинствата - 6 000 000 лв.; 
2. по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2012 г. за 
финансово подпомагане реализирането на проекти за спортни дейности на Българската 
федерация по волейбол - 1 000 000 лв.; 
3. чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката по 
самостоятелния бюджет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" за 
строително-монтажни работи по изграждане на "Учебна спортно-тренировъчна зала" - 400 000 
лв.; 
4. по бюджета на общини в общ размер 6 262 305 лв. за разплащане на просрочени 
задължения 
 
Обнародвани са изменения и допълнения в следните наредби: 
Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за 
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като 
оператор 
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез 
фискални устройства 
Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници  
 
 

АКТУАЛНО 
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ОСГК на ВКС постанови Тълкувателно решение № 4 от 17.12.2012 г. по тълк. д. № 
4/2012 г., с което се произнася следното: 
При приложението на чл. 120 ЗЗД, позоваването на давността пред орган, сезиран за защита 
на субективно право чрез предявяване на иск за собственост, възражение срещу предявен иск 
за собственост или снабдяване с констативен нотариален акт по чл. 587 ГПК, касае хипотезите 
на придобивна давност. 
Позоваването не е елемент от фактическия състав на придобивното основание по чл. 79 ЗС, а 
процесуално средство за защита на материалноправните последици на давността, зачитани 
към момента на изтичане на законовия срок. 
Възможно е да бъде придобито право на собственост на недвижим имот, на основание чл. 79 
ЗС от лице, което не се е позовало на давността преди смъртта си и неговите права да се 
признаят на неговите наследници в съдебен процес по спор за собственост. 
 
В структура Българско право\Практика\КОМЕНТАРИ\ГРАЖДАНСКО ПРАВО И ПРОЦЕС\ на 
Сиела 5.1 са добавени следните актуални статии на проф. д-р Валентина Попова - 
Преглед на проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс 
и Преглед на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 
 
 

ПРАЗНИЦИ 

22 декември 

Св. вмчца Анастасия (Празнуват: Анастасия) 

24 декември 

Бъдни вечер - Св. прпмчца Евгения. Преп. Николай воин, българин 

Празнуват: Евгения, Евгений, Женя, Бистра и др. 

25 декември 

Рождество Христово  

Празнуват: Божидар, Емил, Христо, Християн, Христин, Кристиян, Кристиан, Христа, Христина, 
Радослав, Кристина, Кристиана, Младен, Радомир, Радостин(а), Радослава, Емануил и др. 

26 декември 

Събор на Пресвета Богородица. Св. Йосиф Обручник. Св. цар Давид. Св. Яков, брат 
Божий 
Празнуват: Йосиф и Давид 
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27 декември 

Стефановден 

Св. първомъченик и архидякон Стефан. Преп. Теодор Начертаний. Празнуват: Стефан, 
Стефка, Стефания, Стефчо, Стоян, Стоянка, Стойно, Стойко, Стойне, Стойна, Стоил, Стоимен, 
Стамен, Цанка, Цонка, Цонко, Станимир, Станимира, Станислав, Станислава, Венцислав(а), 
Стана, Станко, Станчо, Цанко, Цона и др. 

ЗАБАВНО 
 

*** 
В бара влиза посетител и моли бармана да налее в 200 грамова чаша, 300 грама уиски. 
Барманът отговаря удивено: 
- Това е невъзможно! 
- Тогава ми сипете в две чаши от 200 по 150 грама, отговаря посетителя на заведението. 
Барманът налива в две чаши по 150 грама. 
Посетителят, започва да излива всичкото в едната 200 грамова чаша и го събира без да се 
разлее нито капчица! 
Барманът към посетителя: 
- Вие сте фокусник господине!? Как успяхте!? 
- Не, господине, фокусникът сте вие, аз съм данъчен инспектор! 

*** 
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