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ЧЕСТИТА НОВА 2013-ТА ГОДИНА!
Нека тя ви донесе много здраве, щастие и успехи!

От екипа на Ciela!
***
НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 103 от 2012 година
Изменен и допълнен е Закона за изпълнение на наказанията и задържането под

стража.
Промените в глави трета, четвърта и шеста целят синхронизиране на разпоредбите на
закона със Закона за Министерството на вътрешните работи.
Наред с това са регламентирани общите правомощия на началник на областна служба
"Изпълнение на наказанията" по подобие на правомощията на началник на затвор или на
поправителен дом. Наименованията на структурните единици (сектор "Пробация" и сектор
"Арести") в рамките на териториалната служба са заменени с по-общи, които не отразяват
елементи от щатната структура и длъжностното наименование.
Измененията са съществени и обхващат още:
- глава осма "Места за лишаване от свобода";
- глава девета "Правно положение на лишените от свобода. Средства за поддържане на
реда и дисциплината в местата за лишаване от свобода";
- глава десета "Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода";
- глава единадесета "Социална дейност и възпитателна работа";
- глава тринадесета "Освобождаване от местата за лишаване от свобода";
- глава шестнадесета "Изпълнение на наказанието пробация";
- част четвърта "Изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража".
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От изключително значение са промените, свързани с подобряване на условията в местата за
лишаване от свобода:
- привеждането на жилищните, битовите и общите помещения в местата за лишаване от
свобода в съответствие с международните стандарти относно местата за задържане и
Европейските правила за затворите;
- намаляване на пренаселеността в затворите и арестите.
Отлага се практическото привеждане в изпълнение на заложената в закона 4 кв. м. минимална
жилищна площ на един затворник до 1 януари 2019 г.
Изменен и допълнен е Закона за публичното предлагане на ценни книжа .
С промените са въведени изискванията на Директива 2010/73/ЕС на Европейския Парламент
и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно
проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или
когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО
относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за
издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (Директива
2010/73/ЕС). С въвеждането на Директива 2010/73/ЕС в българското законодателство се цели
защита на инвеститорите, повишаване на правната яснота на правилата за проспектите, като
едновременно се намаляват административните формалности за бизнеса при набирането на
капитал на европейските пазари.
Със заключителните разпоредби на ЗИД на ЗППЦК са предвидени изменения в Закона за

Комисията за финансов надзор, Закона за пазарите на финансови инструменти
и Закона за държавния дълг във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои
аспекти на суапите за кредитно неизпълнение. Съгласно чл. 41, ал. 1 от регламента държавите
- членки установяват разпоредби за санкциите, включително административните мерки,
приложими при нарушения на разпоредбите му, и съобщават за предприетите мерки на
Европейската комисия и на Европейския орган за ценни книжа и пазари.
Със заключителните разпоредби на закона се правят изменения и в Закона за платежните

услуги и платежните системи с оглед осигуряване навременното изпълнение на
изисквания, поставени към националните власти от Регламент № 260/2012 на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи
и директни дебити в евро.
Със ЗИД на ЗППЦК са направени изменения и допълнения, които целят отстраняване на
пропуски и констатирани практически проблеми в прилагането на ЗППЦК:
1.
промени в режима за оповестявания във връзка с публичното предлагане, отпада
формализирането на оповестяването на съобщението за публично предлагане (отпадане на
публикуването в "Държавен вестник").
2.
промени в режима на публично предлагане на облигации;
3.
изменения във връзка с разкриването на информация;
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изменения във връзка с режима на публичните дружества;
5.
промени в режима на търговите предлагания;
6.
направени са изменения и допълнения във връзка с Фонда за компенсиране на
инвеститорите;
7.
промени и във връзка с административнонаказателната отговорност с цел отстраняване
на пропуски в уредбата и актуализация на санкциите.
4.

Допълнен е Закона за защита на класифицираната информация . Целта е да се
оптимизира дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" по сертифицирането и
контрола на сигурността на автоматизираните информационни системи (АИС) или мрежи,
използвани за работа с класифицирана информация.
Разпоредбата на чл. 94а урежда констатирането на системни нарушения на изискванията за
сигурност на класифицираната информация в АИС или мрежи като основание за отнемане на
издаден сертификат по чл. 14, т. 2, а с чл. 94б се създават и изброяват обективните
обстоятелства, при настъпването на които се прекратява издаденият сертификат.
Целта на новия чл. 94в е да се уеднакви режимът на оспорване отнемането и прекратяването
на издадени сертификати с предвидения режим за обжалване на отказите, прекратяването и
отнемането на издадени разрешения за достъп до класифицирана информация.
Изменен и допълнен е Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно

придобито имущество. Измененията са съобразени с Решение № 13 на Конституционния
съд на Република България от 13.10.2012 г. по к.д. № 6/2012 г., като се уреждат правните
последици, произтичащи от него.
Определен е десетгодишен времеви период на придобиване на имущество, подлежащо на
изследване от органите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
Предвидено е правата на държавата по този закон да се погасяват с изтичането на
десетгодишен срок, считано от датата на придобиване на процесното имущество.
Предотвратява се възможността непосредствено пострадалите от престъпление лица да
претърпят неблагоприятни последици от влязло в сила решение за отнемане на незаконно
придобито имущество, това се постига с новосъздадената глава седма "а".
Изменен е Закона за автомобилните превози .
Променена е редакцията на чл. 39, ал. 1 като са заличени думите "от фискални устройства",
като това ще позволи издаването на билетите както от фискално устройство, така и от
интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.
Съгласно изменението в Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 50 от 2012 г.) издаването
на билети в автобусите следва да става от фискални устройства. Поради невъзможността в
законоустановения срок да се приведе в действие тази разпоредба, срокът за това е удължен
до 3 април 2013 г.
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Промяната в § 15б на ЗДДС е свързана с невъзможността в законоустановения срок лицата,
които за независимата си икономическа дейност извършват зареждане на превозни средства
за собствени нужди с течни горива, да изпълнят изискванията на чл. 118, ал. 7 и 8 от ЗДДС.
Срокът е удължен до 31 март 2013 г.
Изменен е Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на

принадлежност на български граждани към Държавна
разузнавателните служби на Българската народна армия .

сигурност

и

Част от промени са във връзка с привеждане в съответствие на понятията, използвани в
действащия закон с други закони, включително и Наказателно-процесуалния кодекс.
Понятието "централна и териториална администрация" е заместено с общото
"администрация", с оглед пълна проверка на лицата, предвид обстоятелството, че не всички
териториални субекти са самостоятелни правни субекти, юридически лица. С допълнението в
чл. 3, ал. 1, т. 27 е уточнено, че и научните съвети са участници в процедурата по даване на
научни степени и звания.
Допълването на чл. 3, ал. 2, т. 1 е обусловено от обстоятелството, че управителите като лица,
организиращи и ръководещи цялостната дейност на посочените дружества съгласно
Търговския закон също следва да бъдат обхванати от задължителна проверка по този закон.
Включени за проверка и обявяване на принадлежност са и лицата, които са били членовете на
управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани
държавни и общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните
органи на дружества, както и еднолични фирми и еднолични търговци, придобили акции или
дялове в приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях;
членовете на управителните и контролните органи на приватизационните фондове.
Конкретизиран е периодът на проверката. Отпада съществуващото задължение Комисията за
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да предоставя
резултата от проверката на ръководствата на партиите, коалициите, инициативните комитети.
Резултатът от проверката ще се публикува на интернет страницата на комисията. Създадена е
нова разпоредба (чл. 29, ал. 5) за публикуване на интернет страницата на комисията на
документите, въз основа на които е установена принадлежност.
До 01.04.2013 г. охраната на сградата, архива и имуществото на комисията ще се осъществява
от Националната служба за охрана, а след това от Министерството на вътрешните работи.
Изменен и допълнен е Закона за семейни помощи за деца. С изменението е въведено
допълнително условие за предоставяне на месечните помощи за дете до завършване на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст в пари и/или под формата на
социални инвестиции на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или
равен на дохода по чл. 4. Детето трябва редовно да посещава подготвителните групи в
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детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна
подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.
Отменен е Законът за преобразуване на Строителните войски, Войските на

Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и
далекосъобщения в държавни предприятия. Министерският съвет трябва до
01.06.2013 г. (в 6-месечен срок от влизането в сила на закона за отмяна) да преобразува
Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" и Държавно
предприятие "Съобщително строителство и възстановяване" в еднолични търговски дружества
чрез разпределяне на имуществото им в дялове или акции съгласно разпоредбите на
Търговския закон. Отмяната на закона е в сила от деня на вписване в търговския регистър на
едноличните търговски дружества.
Ратифицирана е Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване,

изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно
финансирането на тероризма, открита за подписване на 16 май 2005 г. във Варшава,
подписана от Република България на 22 ноември 2006 г., с описани в закона резерви и
декларации.
Приета е Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и

разсредоточаване. Евакуация и/или разсредоточаване се осъществяват при обявяване на
бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие. Регламентирани са:
планирането на евакуацията и разсредоточаването;
отговорностите и управлението при евакуация и разсредоточаване;
редът за оповестяване;
провеждането на евакуацията, настаняване и връщане на евакуирано население.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,

начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се
лица. Промените са във връзка с направените изменения и допълнения в Кодекса за
социално осигуряване (КСО) със Заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за защита от дискриминация (ДВ, бр. 58 от 31.07.2012 г.). С промените в
КСО от 1 август 2012 г. е въведена на нова категория осигурени лица – съпрузите на лицата по
чл. 4, ал. 3 т. 1- 4.
Измененията и допълненията в наредбата са с цел създаване на ред за подаване на данните
по чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2 от КСО за съпрузите на лицата по ал. 3, т. 1 - 4 от същи кодекс, когато с
тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност. Тези данни ще се използват
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за изчисляване и отпускане на пенсиите и паричните обезщетения от Националния
осигурителен институт за новосъздадената категория осигурени лица - съпрузите на лицата по
чл. 4, ал. 3 т. 1-4 от КСО. На основание чл. 5, ал. 8 от същия кодекс данните се предоставят на
Националния осигурителен институт от Националната агенция за приходите. Промените
влизат в сила от 01.01.2013 г.
Изменени и допълнени са: Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за

регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения;
Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на
съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона за електронния документ и
електронния подпис; Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
С Постановление № 332 от 20 декември 2012 г. е определен размерът на социалната
пенсия за старост:
- за периода от 1 януари до 31 март 2013 г. - 100,86 лв. месечно.
- от 1 април 2013 г. - 110 лв. месечно.
Приета е План-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на

национален референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос "Да се развива ли ядрената
енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала" (вж.
Постановление № 333 от 20 декември 2012 г.).
Приета е Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за
предоставяне на материали, данни и услуги от Геодезическия и Картографския фонд на
Министерството на отбраната.
Изменен и допълнен е Правилника за дейността на Националната агенция за

оценяване и акредитация.
15 август е обявен за ден на оказване на признателност към загиналите при спасяване на
човешкия живот - Ден на Спасението.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 1 от 2013 година
Изменена и допълнена е Наредбата за специално ползване на пътищата. С новите текстове
се дава по-детайлна уредба на производството по издаване на разрешения за специално
ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти.
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Детайлна уредба е дадена и по отношение на производството по издаване на разрешенията за
специално ползване на пътя чрез изграждане и експлоатация на рекламно съоръжение, като
изрично е уредена и хипотезата при промяна на собствеността върху рекламно съоръжение,
за което администрацията, управляваща пътя, вече е издала разрешение. Въвежда се
изискване всяко рекламно съоръжение да бъде обозначено със стикер, съдържащ
информация за номера и датата на разрешителното за специално ползване, неговия
собственик и телефон за връзка. Срокът това да бъде направено е 30 април 2013 г. След
изтичането му рекламните съоръжения, които не отговарят на изискванията, ще бъдат
демонтирани.
С измененията в наредбата бе въведено изрично задължение за администрацията,
управляваща пътищата, да води публичен регистър на рекламните съоръжения, което на
практика се осъществява, въпреки липсата на подобно нормативно изискване.
Изменена и допълнена е Наредбата за специфичните изисквания към млечните

продукти.
Обнародвано е Споразумение за установяване на функционален блок въздушно

пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния
Обнародвана е Наредба № Iз-2525 от 14 декември 2012 г. за преминаване на

държавната служба в Министерството на вътрешните работи. С тази наредба се
определят условията и редът за преминаване на държавната служба в Министерството на
вътрешните работи чрез:
1. израстване в категория;
2. израстване в степените на категории Г и Е;
3. заемане на длъжности в рамките на притежаваната категория;
4. назначаване на друга длъжност в рамките на притежаваната категория или на длъжност от
по-ниска категория по искане на държавния служител;
5. назначаване в по-висока степен на длъжност или в по-високо ниво на длъжност;
6. временно назначаване на длъжност;
7. преместване на длъжност.
Обнародвана е Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне
първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и
възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните
контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото
нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на
допълнително обучение.
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Изменена и допълнена е Наредба № 3 от 2012 г. за определяне на вида, отличителните
знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното
представително и униформеното теренно облекло от служителите в изпълнителна агенция по
горите, нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия
по чл. 163 от Закона за горите.
Изменена и допълнена е Наредба № 16 от 2004 г. за условията и реда за извършване на
маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти.
Обнародвано е Решение № 10381 от 16 юли 2012 г. по административно дело № 8056
от 2011 г., с което Върховният административен съд отмени Заповед № РД-09-112 от
21.02.2011 г. на министъра на земеделието и храните, представляваща нормативен
административен акт, с който са били утвърдени указания за сертифициране на сортови вина.
АКТУАЛНО

Административен съд София – град разполага с Практическо помагало за вещи лица и

кандидати за вещи лица, което можете да ползвате на хартиен носител в адвокатската
стая на съда на ул. "Г. Вашингтон" 17 или да прочетете на сайта на съда:
http://www.admincourtsofia.bg/Пресцентър/Съобщениянасъда.aspx
Практическото помагало е предоставено на АССГ от Програмата за развитие на съдебната
система и Фондацията "Америка за България".
Стартира Програма "Обучение за млади професионалисти от сферата на

правосъдието". Програмата ще предостави на 21 млади юристи краткосрочно
професионално обучение в САЩ, фокусирано върху най-добрите практики в сферата на
върховенството на закона. Участници в програмата ще бъдат 7 български съдии, 7 прокурори и
7 адвокати, високо мотивирани да приложат в България наученото. През май 2013 година
избраните участници ще преминат триседмично обучение в САЩ. Програмата е финансирана
от Фондация "Америка за България" и се администрира от Института за международно
образование.
Крайният срок за подаване на документи по програма "Обучение за професионалисти в
сферата на правосъдието" е 27 януари 2013 година. Кандидатите трябва да изпратят попълнен
формуляр за кандидатстване по електронна поща на bylp@iie.eu
Повече информация може да намерите посочения по-долу адрес:
http://www.iie.org/bg-BG/Programs/Bulgarian-Young-Leaders-Program/JJPTP
Поради извършване на инвентаризация в периода 7 януари до 25 януари 2013 г. (вкл.) –
проверка на наличността на делата в деловодствата на Софийски градски съд
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приемното време на съдебните деловодства за справки по делата, получаване на преписи
и удостоверения ще бъде от 15.00 до 17.00 часа, с изключение на деловодството на
Търговско отделение – фирмени състави и Търговско отделение – фирмени състави /ЗЮЛНЦ,
ЗПП, ЗВ и др./, където справките и получаването на преписи и удостоверения ще се извършва
от 16.00 до 17.00 часа.
ИНТЕРЕСНО

6 януари
Св. Богоявление (Йордановден)
Празнуват: Йордан, Йорданка, Данчо, Данка, както и Богомил, Борил, Богдан(а), Бончо, Банчо,
Бистра, Найден, Теодор, Божан(а), Божидар(а), Боян(а) и др.

7 януари
Св. Йоан Кръстител (Ивановден)
Празнуват: Иван, Йоан, Иво, Йоана, Йолина, Иванка, Ивана, Ива, Ванко, Ваньо, Ваня, Жан,
Жана, Ивайло, Ивайла, Ивелин, Ивелина, Калоян, Йото, Йоанка, Деан и др.

8 януари
Бабинден — Ден на родилната помощ
ЗАБАВНО

***
Бележка:
Честита Нова година!
P.S. Зелевият сок е в хладилника.
P.S.2. Хладилникът е в кухнята...
………………………………………..
Сутринта на 1 януари видял бележката Иван и се зачудил:
- Добре де, а кухнята къде е... 
***
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