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***  

"И лесното може да бъде трудно ако не знаеш как да го направиш" 

Винаги е лесно със Ciela 5.1!  

*** 

 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 14 от 2013 година 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на 

дейността на бюрата за съдимост (ДВ, бр. 24 от 2008 г.).  

Регламентира се предоставянето на електронна услуга в областта на издаване на свидетелство за 

съдимост на неосъждано лице. Издаването ще се извършва по електронен път от Централна база 

данни "Съдимост", след подаване на заявление в Уеб форма на електронния адрес Министерство на 

правосъдието и чрез идентифициране на заявителя с електронен подпис. 

Въведени са още и разпоредбите на Рамково решение 2009/315 ПВР на Съвета и Решение 2009/316 

ПВР на Съвета, като по този начин се прави хармонизация на подзаконовия акт с посочените актове на 

Европейския съюз. 

 

Изменена и допълнена е Инструкция № Iз-2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на 

работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и 

компенсиране на работата извън установеното работно време. 

http://www.ciela.net/
http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx
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Обнародвана е Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на 

технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните 

данни, която влиза в сила от 16.02.2013 г. 

С нея се определя минималното ниво на технически и организационни мерки при обработване на лични 

данни и допустимия вид защита. 

Наредбата има за цел да осигури адекватно ниво на защита на личните данни в поддържаните 

регистри с лични данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от 

неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на 

обработване. 

С тази наредба се отменя Наредба № 1 от 2007 г. за минималното ниво на технически и 

организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 25 от 2007 г.). 

 

Изменена е Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената 

от системата на народната просвета. Повишени са основни месечни работни заплати на 

педагогическия персонал. 

 

Отменена е Стратегията за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, 

Сопот, приета с Решение на Народното събрание от 23 март 2011 г. 

 

Обнародвани са устройствени правилници на Лесозащитна станция гр. Пловдив, на 

Лесозащитна станция гр. София и на Лесозащитна станция гр. Варна. 

 

Ратифицирани са: Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и 

Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във 

връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, подписано на 11 октомври 2012 г. в 

Матрахаза, Унгария; Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, 

подписана на 5 октомври 2012 г. в Отава и Споразумението между правителството на Република 

България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в 

предотвратяването и борбата с тежката престъпност, подписано на 10 октомври 2012 г. в София. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 15 от 2013 година 

 

Обнародван е Закон за публичните финанси, който влиза в сила от 01.01.2014 г., с 

изключение на разпоредбите, с особено влизане в сила, посочени в § 123 от преходните и 

заключителните разпоредби на закона. 

Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и 

включва: 

1. обхвата на публичните финанси; 

2. обхвата, структурата и основните показатели на консолидираната фискална програма; 
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3. фискалните правила и ограничения; 

4. съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на държавния бюджет, на общинските 

бюджети и на други бюджети, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма; 

5. режима на сметките за средствата от Европейския съюз; 

6. режима на сметките за чужди средства; 

7. финансовите взаимоотношения с общия бюджет на Европейския съюз и с други международни 

програми и договори; 

8. банковото обслужване на бюджетните организации и системата на единната сметка; 

9. централизираното разплащане на осигурителните вноски и на данъците; 

10. отчетността на бюджетните организации. 

С този закон са отменени: Законът за устройството на държавния бюджет; Законът за общинските 

бюджети и са изменени и допълнени редица други закони, сред които Закона за общинския дълг; 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; Кодекса за социално осигуряване; 

Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на 

работодателя; Закона за обществените поръчки и др. 

 

Обнародван е Закон за запасите от нефт и нефтопродукти, който влиза в сила от 

15.02.2013 г. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със създаването, 

съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запаси за извънредни ситуации от 

нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти, както и се въвеждат необходимите 

процедури за преодоляването на евентуален сериозен недостиг. 

С този закон се отменя Законът за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти и се изменят:  

 Закона за акцизите и данъчните складове; 

 Закона за държавните резерви и военновременните запаси; 

 Закона за енергията от възобновяеми източници 

 Търговския закон. 

 

Изменен и допълнен е Закона за приватизация и следприватизационен контрол. С 

изменението са направени промени в Списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто 

държавно участие в капитала или обособени части от тях и в Списъка на търговски дружества с повече 

от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на 

Република България. 

 

С Постановление № 27 от 7 февруари 2013 година, е предвидено министърът на 

финансите да предостави средства в размер 150 млн. лв. по бюджета на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за 2013 г., предназначени за строителството на 

Автомагистрала „Хемус” и „Марица”, както и за извършването на основни ремонти и поддържане на 

Републиканската пътна мрежа. 

 

Изменена и допълнена е Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. С 

изменението се категоризира като втора категория трудът на работници и инженерно-технически 

специалисти, заети на работа под земята в подземните хидротехнически обекти, без включените в 
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раздел І, както и на работници и инженерно-технически специалисти, заети в експлоатацията на 

софийското метро. 

 

Обнародвани са Изменения и допълнения на приложенията "А" и "В" на 

Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане 

на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал.1 , т. 8 от Закона за 

здравето. Регламентира се промяна в организацията на работа на Комисията за лечение в чужбина 

(КЛЧ), като се предвижда в състава й да бъде включен и юрист, който да въведе съответни форми на 

изготвяните от външните експерти, профилната комисия по трансплантология и КЛЧ документи, да 

проследява стриктното спазване на изискванията на наредбата в хода на процедурите, да проследява 

изготвянето на анализ по всеки случай, като подвежда фактите по случая под съответното правно 

основание по наредбата и съответно подпомага процеса по мотивиране на становищата на комисията. 

Причината за промяната на наредбата е, че понастоящем за членове на КЛЧ могат да бъдат 

определяни само медицински специалисти. 

 

ПРАКТИКА 

 

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 25.01.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2011 Г., ОСК НА ВАС 

Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд се произнесе по искането на 

Омбудсманът на Република България за постановяване на тълкувателно решение по въпроса: 

„Прилага ли се административното производство по чл. 34 от ЗСПЗЗ за имотите, възстановени по реда 

на ЗСПЗЗ, които се намират в урбанизирана територия (населени места и селищни образувания) и не 

представляват земеделски земи, или е приложимо само в случаите, когато възстановените по реда на 

ЗСПЗЗ имоти представляват земеделски земи по смисъла на чл. 2 от закона?” 

Съгласно решението на съда: 

"Административното производство по чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ се прилага само в случаите, когато 

възстановените по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи имоти 

представляват земеделска земя по смисъла на чл.2 от ЗСПЗЗ." 

  

АКТУАЛНО 

  

Агенцията по вписванията вече предоставя нова услуга срещу имотните измами. 

Услугата предоставя възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения при 

вписвания, отбелязвания и заличавания на имотни сделки. 

Абониралите се за услугата ще получават SMS при злоупотреби с техни имоти, например ако бъде 

изповядана сделка или бъде продаден или изменен техен имот. Всеки може да реагира на момента и 

да се обади на телефон 9 846 160 в Агенцията по вписванията. От там съдиите по вписванията и 

Нотариалната камара ще бъдат алармирани автоматично и сделката ще бъде спряна. 



  

Седмичен информационен бюлетин   
5 

Регистрацията за услугата е безплатна, а цената за един SMS е 1 ст. Шест лева струва абонаментът за 

две години, в който са включени 500 SMS-а. 

 

за повече информация относно новата услуга и/или регистрация - посетете: 

http://sms-imot.registryagency.bg/ 

 

Омбудсманът атакува пред КС текстове от Закона за семейните помощи за деца 

Националният омбудсман сезира Конституционния съд с искане за установяване на 

противоконституционност по отношение на думата „жив” в разпоредбите на чл. 7, ал. 9, чл. 8, ал. 9 и чл. 

10а, ал. 4, т. 2 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), с които се нарушават правата на 

гражданите.  

 

В чл. 7 от ЗСПД се урежда предоставянето на месечни помощи за дете до завършване на средно 

образование, но не повече от 20-годишна възраст. Според ал. 1, ако детето отговаря на изчерпателно 

изброените в текста условия, помощите се предоставят в пари и/или под формата на социални 

инвестиции на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на определения 

в закона. Съгласно атакуваната норма на чл. 7, ал. 9 от ЗСПД за деца с един жив родител тази помощ 

се предоставя независимо от дохода на семейството, при условие че детето отговаря на посочените 

условия. Аналогични на чл. 7, ал. 9 са разпоредбите на чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, ал. 4, т. 2 от ЗСПД, като те 

съответно са свързани с месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година и с еднократна целева 

помощ за записване на дете в първи клас. 

С всички атакувани текстове се уреждат изключения от принципа, според който помощи се отпускат 

само ако доходът на член на семейство е под определения в закона, като се дава възможност на 

преживелия родител да получава съответните семейни помощи независимо от дохода му. 

 

ИНТЕРЕСНО 

15 февруари 
Международен ден на скаутите 

 

16 февруари 
Международен ден на пощальоните и куриерите 

 

19 февруари 
Годишнина от смъртта на Васил Левски 

Световен ден за защита на китовете. Годишнина от решението на Международната китоловна 

комисия за забрана на китоловната промишленост през 1986 г. 

 

20 февруари 
Световен ден на социална справедливост - Отбелязва се от 2009 г. с резолюция 62/10 на Общото 

събрание на ООН от 26 ноември 2007 г. 
 

http://sms-imot.registryagency.bg/
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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21 февруари 
Международен ден на майчиния език. Отбелязва се по инициатива на ЮНЕСКО от 1999 г., за да се 

съхранят застрашените езици на малките нации и народности. 

 

ЗАБАВНО 

 

***  

Обвиняеми, вие сте обидили служебно лице! Определям глоба от 300 лв. Искате ли да кажете още 

нещо? 

- Бих искал, но при тия цени… 

*** 

Двама съдии се напили в един бар и се сбили с другите посетители. Арестувала ги полицията и за 

наказание ги накарала да се осъдят един друг. Първият осъдил колегата си на малка глоба, а той пък 

от своя страна го осъдил на 6 месеца затвор!  

- Ама защо така, бе, колега? Аз бях толкова сниходителен към теб! - възмутил се първият съдия.  

- Да, но пък и случаите на пияни съдии зачестиха напоследък. Ето, ти за днес си вторият.... 

***  

 

РЕДАКЦИЯ 

 

Главен редактор: Валентина Савчева 

Отговорен редактор: Наталия Кьосева 

Безотговорен редактор: Веселин Петров 
Електронна поща: actual@ciela.net 

Брой абонати към 7 февруари: 3039 

file://cielahq148/Helen/tolina/nina_DV_proekti/actual@ciela.net

