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***
"Щастието се дава на онзи, който много се труди."
Улеснете труда си със Ciela 5.1!
***
НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 16 от 2013 година
Изменен и допълнен е Закона за насърчаване на инвестициите. Промените са в
следните насоки:
оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на проектите
и създаване на възможности за дейности по насърчаване на инвестициите на общинско ниво;
въвеждане на допълнителен критерий за сертифициране за клас инвестиция брой новоразкрити работни места; предвижда се с увеличаването на създадената заетост да
се намалява изискуемият размер на инвестицията в дълготрайни активи;
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въвеждане на нова насърчителна мярка за възстановяване на част от
задължителните осигурителни плащания от инвеститора в качеството му работодател за
определен период от време;
въвеждане на допълнителна мярка - възможност чужденци да пребивават в
страната на основание на инвестиционната си дейност.
Въвежда се възможността кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният
проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за сертифициране е
по-нисък от минималния за клас Б. По този начин се регламентират по-широки компетенции на
кмета за провеждането на проактивна общинска политика за привличане на инвестиции.
Предвидените насърчителни мерки за проекти със сертификат за клас „В” са: индивидуално
административно

обслужване,

включително

в

съкратени

срокове,

по

отношение

на

предоставяните от общината услуги; предоставяне на право на собственост или ограничени
вещни права без търг върху имоти - частна общинска собственост. Стимулите ще се
предоставят по реда за насърчаване на инвестиционни проекти клас А и клас Б.
Предвижда се общинските съвети да могат да приемат наредби за насърчаване на инвестиции
с общинско значение, с които се определят условията и редът за издаване на сертификат клас
В и за прилагане на насърчителните мерки на ниво община.
Въвеждане на допълнителен критерий за издаване на сертификат за клас инвестиция –
брой на създадените нови работни места. Новата насърчителна мярка е за целево
предоставяне на финансова подкрепа за частично възстановяване на направените от
инвеститора задължителни осигурителни вноски за работници и служители, заели разкритите
нови работни места.
Отменя се разпоредбата предвиждаща, че разпоредбите на ЗНИ не се прилагат за
чуждестранни лица от определени от Министерския съвет държави, в които спрямо български
дружества/граждани се прилагат дискриминационни мерки.
Тези промени предизвикаха изменения и допълнения на следните закони:

Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи; Закона за
чужденците в Република България; Закона за корпоративното подоходно
облагане; Закона за българското гражданство.
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Правителството определи единните разходни стандарти за финансиране на държавните
културни институти в областта на сценичните изкуства през 2013 г. За всеки продаден билет
драматичните театри ще получават по 12,50 лв., драматично-куклените театри – по 15,00 лв.,
куклените театри – по 10,00 лв., музикално-драматичните театри – по 40,00 лв., оперите – 60
лв., оперно-театралните центрове, филхармонии и симфониети – по 50 лв., Народният театър
„Ив. Вазов” – 20 лв., Софийската опера и балет, както и Софийската филхармония – 70 лв.,
Държавният фолклорен ансамбъл – 52 лв., Държавният музикален и балетен център – 60 лв.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр.17 (извънреден) от 2013 година
Изменен и допълнен е Изборния кодекс. На изборите за народни представители през 2013
г. се създаде за пръв път възможност за гласуване по електронен път чрез интернет.
Избирателите, които искат да гласуват по електронен път, подават заявление чрез
специално създаден електронен сайт, като не може да гласува с хартиена бюлетина,
освен ако не заяви че се отказва от електронното гласуване 12 дни преди изборния ден.
Предвижда се, когато избирателна комисия не може да приеме решение поради непостигане
на изискуемото мнозинство от две трети, това да се счита за отхвърляне на
проекторешението и същото да подлежи на обжалване по реда приложим за приетите
решения.
ЦИК ще се подпомага от постоянно действаща администрация, която ще е част от държавната
администрация, като назначаването, правомощията и израстването в ранг ще бъдат по реда
на Закона за държавния служител, ще приеме вътрешни правила за организацията на
дейността си, ще публикува стенографските протоколи от заседанията си, сканираните и
получени по електронен път екземпляри от протоколи на районните и общинските избирателни
комисии, както и ще излъчва в реално време заседанията си на интернет страницата си.
Предвижда се Централната избирателна комисия да води и поддържа актуален списък на
лицата с избирателни права по данни от регистъра на населението - Национална база данни
"Население", като се осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в
списъка по единен граждански номер. Разширяват се съответно правомощията на районните и
общинските избирателни комисии. Те ще поддържат интернет страница, на която ще
публикуват решенията си, стенографските протоколи от заседанията си и други документи.
Предвижда се районните и общинските избирателни комисии да сканират и изпращат в
Централната избирателна комисия протокола си с данните от гласуването в съответния
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изборен район в срок до 48 часа след приключването му. Застъпниците ще бъдат
регистрирани по кандидатски листи от политическите партии, коалиции от партии и
инициативни комитети, като в удостоверението издавано от съответната избирателна комисия
изрично ще се изписва номера на секцията, в която застъпникът ще представлява съответната
кандидатска листа на политическа партия, коалиция от партии или инициативен комитет.
Избирателната секция, посочена в удостоверението не може да бъде променяна. Ограничава
се общият брой на застъпници на всяка кандидатска листа на политическа партия, коалиция от
партии или инициативен комитет, който не може да надвишава броя на избирателните секции
в съответния изборен район. В срок не по-късно от 5 дни преди избора ще се оповестяват на
интернет страницата на съответната община списъците по чл. 187, ал. 1, т. 7, като се
предвижда възможност за справка от избирателите. В срок до 24 часа от публикуването на
списъците по чл. 187, ал. 1, т. 7 всеки избирател може да подаде писмено заявление и
съответни документи чрез кмета на общината или района или кметството до Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно обслужване” за заличаването му от списъка.
Въвежда се забрана за поставяне на агитационни материали по смисъла на закона, поставени
преди началото на официалната предизборна кампания държавна и общинска собственост, по
републиканската пътна мрежа и по общинските пътища, като се вменяват задължение за
областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството, като при
необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните
работи. Предвидено е административно наказание за лицата, нарушили забраната за
поставяне на агитационни материали преди началото на предизборната кампания.
Предоставят се правомощия на Сметната палата да проверява декларациите за произход на
средства, дарени от физически лица, като минималният размер на дарението, което трябва да
се съпътства с декларация за произход на средствата се предлага да бъде намалено до
размера на една минимална работна заплата.
Предвижда се и отделно броене и отчитане в протоколите на съответните избирателни
комисии на неизползваните и празните бюлетини, съответно пликове в зависимост от вида
избор.
С промяна в Закона за администрацията се предвижда министър-председател, заместник
министър-председател, министри, заместник-министрите, председателите на държавните
агенции, държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции,
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ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на
Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната
власт, техните заместници и членове на колегиални органи, областните управители и
заместник областните управители да не могат да бъдат ръководители на предизборен щаб на
политическа партия, коалиция от партии или инициативен комитет и да не използват за сметка
на държавния бюджет моторни превозни средства, собственост на съответните министерства
и ведомства, при участие в предизборна кампания.
В Закона за радиото и телевизията и се предвижда задължение на медиите да оповестяват
незабавно и публично на интернет страницата си пълното съдържание на договорите с всички
участници в изборния процес – политически партии, коалиции от партии и независими
кандидати. По този начин ще се създаде гаранция за спазването на предвидените правила от
всички участници при едни и същи условия.
С цел решаване на проблема за «купуването на гласове» се правят допълнения в
Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за специалните
разузнавателни средства, като се предвижда включването на съставите по чл. 167, ал. 3 и
ал. 4 и чл. 169г в кръга на престъпленията, за чието разследване се допуска
използването на специални разузнавателни средства. Право да искат използване на
специални разузнавателни средства и да използват събраните чрез тях данни и веществени
доказателствени средства съобразно тяхната компетентност ще имат окръжните прокуратури.
Правителството направи промени в Тарифата за таксите, събирани от Контролно-

техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните по
Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, като едновременно с
това отмени Тарифата за таксите за изпитване на земеделска и горска техника и

резервни части, които се събират от акредитираните лаборатории към МЗХ.
Промените се налагат от влезлите в сила изменения в Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника и преминаването на центровете за изпитване на
земеделска, горска техника и резервни части в Пловдив и Русе към Контролно-техническата
инспекция, както и от нормите на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на
таксите. В резултат с до 50% се намалява размерът на таксите за изпитване на техника втора
употреба, а над 180 вида такси се заличават. Увеличава се размерът на таксите за
определени услуги поради увеличаване на времето за извършването им в съответствие с
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приетите методики, гарантиращи използването на безопасна техника при работа и при
движение по пътищата.
Правителството прие постановление за условията за получаване на стипендии от учениците
след завършено основно образование. Предвидена е възможност част от средствата за
стипендии, планирани в държавния бюджет, да се разпределят между училищата въз основа
на резултатите на учениците от националното външно оценяване или въз основа на социалноикономически и/или демографски характеристики на общината или областта, свързани с
достъпа до образование.
Разширява се и кръгът на ученици с право на стипендии – освен обучаващите се в дневна
форма, се включват и ученици в индивидуална форма на обучение.
Училището може да определя и еднократни стипендии за преодоляване от ученика на
еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование, както и за
ученици, постигнали високи резултати в процеса на обучение и за участието им в различни
извънкласни и извънучилищни инициативи.
Актуализират се размерите на месечните стипендии като те могат да бъдат определяни в
диапазона между 21 лв. и 50 лв., с изключение на целевата месечна стипендия, която е до
100 лв. Когато ученикът е класиран за отпускане на повече от един вид месечна стипендия,
той има право да избере вида на стипендията, която ще получава.
Правителството одобри 11 специализирани методики за оценка на енергийните
спестявания. Те съдържат формули и доказват изпълнението на отделни мерки или пакет от
мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищни и обществени сгради, в
индустрията и в автомобилния транспорт.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр.18 от 2013 година
Правителството одобри промени в Правилника за устройството, дейността и

структурата на Медицинския институт на МВР. С тях нивото на компетентност на
отделението по урология се повишава от второ на трето в съответствие с утвърдения
медицински стандарт по урология.
Изменени и допълнени са Наредба № 16-437 от 2007 г. за условията и реда за
извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори; Наредба
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№ І-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на
моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина; Наредба № 1 от
2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните
училища; Наредба № Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и
представителните обекти на Министерството на отбраната.
АКТУАЛНО

ВСС освободи Галина Тонева от поста заместник главен прокурор.
На 22.02.2013 г. Народното събрание избра заместник-председателя на ВКС Гроздан Илиев
за конституционен съдия.
На 26-28 февруари 2013г. един от водещите холандски университети, RADBOUD UNIVERSITY
ще проведе презентации за практикуващи юристи и студенти по право от България. По
време на срещите ще бъде представена възможността за получаване на магистратура по
„Европейско право” в рамките на една академична година.
ИНТЕРЕСНО

22 февруари
Международен ден в подкрепа на жертвите на престъпления — На този ден през 1990 г.
правителството на Великобритания публикува “Харта на жертвите на престъпления”

23 феврурари
Международен ден на метерологията
ЗАБАВНО

***
Съдията се обръща към обвиняемия:
- Ето, виждате ли, ако по-рано бяхте направили пълни признания, щяхме да си спестим
толкова труд.
- Виждам. И господин съдията не обича труда...
***
Адвокат в съда:
-Г-н съдия, ако човек е бил осъждан осемнадесет пъти досега,той не е престъпник!
-А какъв е?
-Колекционер на присъди.
***
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