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"За да получиш повече от живота, дай повече от себе си!"
Ако това не е достатъчно - има Ciela 5.1!
***
НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 95 от 2012 година
Изменен и допълнен е Законът за нотариусите и нотариалната дейност. Създадена
е законова възможност граждани на държава - членка на ЕС, на държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария да упражняват професията "нотариус" в Република България.
Двама нотариуси вече ще могат да заменят районите си на действие поради важни причини и
съгласие между тях, като за тази цел е необходимо да подадат съвместно заявление. При
такова преместване всеки от нотариусите е длъжен да приеме служебния архив на другия
нотариус.
Редовното общо събрание на Нотариалната камера вече ще се провежда ежегодно в
последната събота и неделя на февруари, а не както беше досега - в последната събота и
неделя на януари. Един пълномощник вече ще има право да представлява само един член на
камарата (преди беше разрешено един пълномощник да представлява до трима членове).
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Завишен е размерът на дисциплинарното наказание "глоба", като вече той ще се определя в
диапазона от 1000 до 5000 лв.
Обнародвана е Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните

горива от биомаса. С нея се определят критериите за устойчивост на биогоривата и
течните горива от биомаса, както и условията и редът:
1. за набиране и предоставяне на информация от икономическите оператори, включително за
мерките, взети за защита на почвите, земите, водите, въздуха и др.;
2. за извършване на одит за съответствие на биогоривата и течните горива от биомаса с
критериите за устойчивост;
3. за издаване и отнемане на сертификатите за съответствие на суровините, биогоривата и
течните горива от биомаса с критериите за устойчивост, както и съдържанието на
сертификатите.
Изменена и допълнена е Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на
изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно
превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно промените теоретичният изпит ще се провежда в населено място с над 18 000
жители (вместо изискваните досега 20 000 жители).
Практически изпити ще може да се провеждат и в градове с население над 30 000 жители,
които се намират на разстояние над 30 км от областния център, както и в градове с население
над 18 000 жители, които се намират на разстояние над 80 км от областния център.
Създадена е възможност след 01.03.2013 г. теоретичните изпити да се провеждат и чрез
решаване на тест на електронен носител (електронен тест). Електронните устройства за
решаване на електронни тестове трябва да осигуряват запазване на решените тестове и
прилагане към тях на три снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата.
Записите ще се съхраняват 2 години.
В тази връзка е изменена и допълнена Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и
провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на
моторно превозно средство.
Изменена и допълнена е Инструкция № Із-1143 от 2011 г. за организацията и реда за
осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи. Изцяло е
ревизиран чл. 9. В новата му редакция по-ясно са разписани случаите, в които полицейските
органи извършват същинска конвойна дейност. Създава се нов чл. 9а, който регламентира
посочените в Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР), други закони и
международни договори отвеждане, довеждане и съпровождане на лица, хипотези в които
макар и да се спазват общите принципи на конвоя, се отдиференцират съществените различия
от случаите на чист "конвой" по чл. 9 от инструкцията. С нормата на ал. 2 в чл. 9а се създава
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Приложение № 1а, което въвежда нова бланка със съответните реквизити на заповед за
отвеждане, довеждане и съпровождане на лица. Предвижда се тя да се издава от компетентен
полицейски орган, който осъществява дейността по чл. 9а, ал. 1.
Новата редакция на ал. 5 на чл. 10 изключва задължителното условие - служителите
осъществяващи конвойна дейност да имат най-малко две години професионален стаж като
органи с полицейски правомощия.
Значителна промяна претърпя и текстът на чл. 23, регламентиращ структурата на конвойните
звена и териториалните правомощия на служителите им, относно издирени и установени лица
по чл. 9 и чл. 9а, ал. 1.
Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни

помощи за деца, отразяващи последните изменения в закона (вж. Постановление № 301 от
26 ноември 2012 г.). Промените в основната си част се отнасят до предоставянето на месечни
помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст,
месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година и еднократната
целева помощ за ученици, които се отпускат за деца с един жив родител и въведения чрез
закона нов ред за подпомагане на тази категория семейства, независимо от техните доходи.
Друга съществена промяна е свързана с усъвършенстване и облекчаване на процеса на
предоставяне на еднократна помощ при раждане на дете, когато майката е с чуждо
гражданство, няма постоянен адрес в България и е с разрешено продължително, дългосрочно
или постоянно пребиваване в страната.
Министерският съвет прие промени в Наредбата за съществените изисквания и

оценяване съответствието на играчките (вж. Постановление № 303 от 26 ноември
2012 г.), с което се намаляват значително допустимите стойности на елемента "кадмий" в
играчките.

Устройственият правилник на Комисията за защита на
конкуренцията, като в състава на администрацията е включен и служител по сигурността
Изменен

е

на информацията.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 96 от 2012 година
Приета е Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в

Република България.
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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 97 от 2012 година
Изменен и допълнен е Закона за адвокатурата. С направените промени е създадена
възможност гражданите на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, придобили
адвокатска правоспособност съгласно законодателството на някоя от тези държави да
упражняват адвокатска професия на територията на Република България под
професионалното си звание в държавата, в която са придобили адвокатска правоспособност.
Когато по българското законодателство процесуално представителство се осъществява
задължително от адвокат, адвокатът от Европейския съюз може да предприема действия по
процесуално представителство само съвместно с адвокат.
Адвокатът от Европейския съюз ще може да се установи трайно на територията на Република
България за упражняване на адвокатска професия след вписване в Единния регистър на
чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в регистъра на чуждестранните
адвокати, воден от съответната адвокатска колегия. Като за тази цел е необходимо да подаде
молба до Висшия съдебен съвет. След вписване в Единния регистър на чуждестранните
адвокати и тригодишно упражняване на адвокатска професия на територията на Република
България, или след успешно полагане на приравнителен изпит, адвокатът от Европейския
съюз може да поиска и вписване в адвокатска колегия. Вписването в адвокатска колегия дава
право на адвоката от Европейския съюз да практикува адвокатската професия под званието
"адвокат".
Обнародвани са и значителни промени в Закона за фуражите.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от
жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на
военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно
договаряне.
ПРАКТИКА

Постановено бе Тълкувателно решение № 3 от 29.11.2012 г. по тълк. д. № 3/2012 г., ОСГК
на ВКС, съгласно което:
"На отмяна по реда на чл. 537, ал. 2 ГПК подлежат само констативни нотариални актове, с
които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот, не и тези удостоверяващи
сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот."
С Тълкувателно решение № 5 от 28.11.2012 г. по тълк. д. № 5/2012 г., ОСГК на ВКС се даде
отговор на въпроса "Налице ли е заобикаляне на закона по чл. 26, ал. 1, предл. второ ЗЗД,
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когато с договор за дарение се отчужди идеална част от частта на дарителя в съсобствен имот
на трето за съсобствеността лице и останалата идеална част е прехвърлена впоследствие с
договор за продажба на същото лице без частта на дарителя да е предложена за изкупуване
на първоначалните съсобственици съгласно чл. 33, ал. 1 ЗС?"
Съгласно ОСГК НА ВКС: "Когато с договор за дарение се отчужди идеална част от частта на
дарителя в съсобствен имот в полза на трето за съсобствеността лице и останалата идеална
част е прехвърлена впоследствие с договор за продажба на същото лице, без частта на
дарителя да е предложена за изкупуване на първоначалните съсобственици съгласно чл. 33,
ал. 1 ЗС, няма заобикаляне на закона по чл. 26, ал. 1, предл. второ ЗЗД."
АКТУАЛНО

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за автомобилните превози.
Водач, който приеме и превози багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса,
вече ще се наказва с глоба 1000 лв.
На второ четене бяха приети и промени в Закона за Търговския регистър. Агенцията по
вписванията вече ще съхранява предоставените й писмени документи за срок от десет години,
считано от датата на вписването, заличаването или обявяването.
Променя се уредбата, свързана с търговците, които не са се пререгистрирали до 31 декември
2011 г. или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация. Заявление за ликвидация на
непререгистриран търговец ще може да се подава в търговския регистър в срок до 31 януари
2015 г., реши парламентът. Уточнен е и кръгът на заинтересованите лица, засегнати от
прекратяването на дейността на търговеца, които могат да поискат ликвидация.
Депутатите приеха на първо четене и промени в Закона за лова и опазване на дивеча. С тях
парламентът забрани лова на кафява мечка на територията на България. В промените е
записано, че министърът на земеделието и храните може да издаде разрешително за отстрел
на кафява мечка като изключение от забраната в особени случаи и при спазване разпоредбите
на Закона за биологичното разнообразие.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за държавната собственост. В
правилника за прилагане на Закона ще бъдат определени рисковете, срещу които ще се
застраховат имотите - публична държавна собственост. Няма да се допуска самоучастие при
задължителното застраховане на имотите срещу определените рискове.
Измененията, свързани със застраховането на имотите-публична държавна собственост, ще
влязат в сила от 1 януари 2013 г.
На второ четене бяха приети и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2013 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
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Парламентът прие и дългоочаквания Закон за държавния бюджет на Република България
за 2013 г.
ИНТЕРЕСНО

7 декември
На този ден е извършено нападението над американската военноморска база при Пърл
Харбър с изненадваща въздушна атака на японския Императорски флот.
През 1992 г. 7 декември е обявен за Международен ден на гражданската авиация.

8 декември
Пожелаваме успех на всички студенти и на студентите по дух! - студентският празник в
България се празнува от 1903.

9 декември
Зачатие на св. Анна
Празнуват: Ана, Анна, Анка, Анета, Янка, Янко и др.
Весел празник на всички именници!
Международен ден за борба с корупцията. Според резолюцията на ООН, с която е
прогласен, целта на този ден е задълбочаване на разбирането за проблемите на корупцията и
ролята на Конвенцията за борба с корупцията.

10 декември
Ден на човешките права. На този ден през 1948 г. е приета Всеобщата декларация за
правата на човека от Общото събрание на ООН. Международният ден за правата на човека се
отбелязва от 1950 г.

11 декември
Международният ден на планините - определен през 2003 г. на 57-та Генерална асамблея
на ООН с резолюция 57/245 на Общото събрание на ООН от 2002 г., с цел да популяризира
значението на устойчивото развитие за планинските региони).
В тази връзка напомняме, че зимният сезон тази година ще започне на 15 декември!

12 декември
Свети Спиридон Чудотворец - закрилник на занаятчиите - обущари, тухлари, грънчари,
бакърджии и др.
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Според някой вярвания - Каквото е времето през 12-те дни след св. Спиридон, такова ще е то
през съответните месеци през следващата година.
ЗАБАВНО

***
Мъж решава да наруши неловкото мълчание в купето:
- Човекът така е устроен, че колкото повече получава, толкова повече иска...
И един от пътниците се обадил:
- А на вас давали ли са ви десет години затвор при строг режим?
***
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