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НОРМИ

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 28 от 19.03.2013 година

Изменя се Закона за морските пространства. Целта на изменението е да се даде

нормативно разрешение на следните основни групи проблеми: 1. Липсата в действащото 

законодателство на ясна, последователна и непротиворечива уредба на обществените 

отношения, свързани с изграждането на пристанищни съоръжения в акваторията на Черно 

море и на река Дунав. 2. Необходимостта от облекчаване и съкращаване на процедурите за 

разглеждане на инвестиционни инициативи за изграждане на нови или разширяване и 

модернизиране на съществуващи пристанища. 3. Липсата на законова уредба на статута (в т.ч. 

условията и редът за използване) на т. нар. "пристани". 4. Необходимостта от 

усъвършенстване регламентацията на: а) пристанищните дейности и услуги; б) дейността по 

регистрация на пристанищата и на пристанищните оператори, и в) дейността по постигане 

сигурност на пристанищата.



Със Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства се изменят 

съответно и:

 Кодекса на търговското корабоплаване

 Закона за устройство на територията

 Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

 Закона за електронните съобщения

Изменя се Закона за правната помощ. Кръга от въпроси обхванати от изменението: 1. 

Разширяване на кръга от лица, на които се предоставя безплатна правна помощ. 2. 

Уеднаквяване на критериите за предоставяне на безплатна правна помощ независимо от вида 

на правната помощ и от органа, който взема решение за предоставянето й. 3. Засилване на 

контрола по предоставяне на правна помощ. 4. Въпроси относно разноските за правна помощ. 

5. Регламентиране на правната помощ от дежурни адвокати и резервни защитници.

Обнародвана е Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на 

възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, която урежда 

изискванията за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години, 

организирано на територията на детските заведения и детските кухни. Наредбата влиза в 

сила от 01.09.2013 г.

Изменят се следните наредби:

 Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

 Наредба № Із-2727 от 2010 г. за организацията и функционирането на 
националната шенгенска информационна система на Република България

 Наредба № Із-2209 от 2012 г. за условията и реда за формиране на 

допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност

 Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на 

система Интрастат, произтича от влизането в сила от 1 юли 2012 г. на нов Закон за 

статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВТС). Изменението е във връзка с 

възникналата необходимост от адаптиране на действащата наредба към променените условия 

за прилагане на системата Интрастат, заложени в новия ЗСВТС. С тези промени се цели

опростяване, прецизиране и по-точно описание на административните процедури, постигането 

на по-голяма яснота при тяхното прилагане, както и намаляване на натоварването върху 

респондентите за деклариране по системата Интрастат.

С Постановление № 70 на МС от 12 март 2013 г. се одобрява целева субсидия:

1. по бюджета на община Варна - до 150 000 лв., за финансиране на реконсервация и 

реставрация на Римските терми на Одесос - Варна;



2. по бюджета на община Русе - до 150 000 лв., за финансиране на козирка над официалната 

ложа на Градския стадион в Русе.

С Постановление № 71 на МС от 12 март 2013 г. се предоставят допълнителни средства 

в размер 1 747 200 лв. по бюджета на Министерството на физическото възпитание и 

спорта за целево финансиране на държавната политика за създаване на олимпийски звена в 

държавните спортни училища.

Обнародван е нов Правилник за устройството и дейността на дирекциите на 

националните паркове (в сила от 19.03.2013 г.), с който се отменя до сега действащия 

Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове.

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 29 от 22.03.2013 година

Обнародвана е Методика за определяне на резултатите от гласуването за народни 

представители, включително и поправките към същата. С нея се определят изчислителните 

процедури, по които се разпределят мандатите за народни представители по изборни райони.

Обнародвана е Наредба № Із-553 от 12 март 2013 г. за реда за организиране и 

осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и 

защита на населението на министерството на вътрешните работи. С наредбата се 

определя редът за организиране и осъществяване на превантивния контрол (ПК) от органите 

за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на вътрешните 

работи (МВР) при изпълнение на задачата за осигуряване на защитата при бедствия.

Обнародвана е Наредба № Н-5 от 11 март 2013 г. за определяне на реда за ползване и 

заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително 

лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия (В сила от 

02.04.2013 г.). С нея се отменя действащата до момента Наредба № Н-26 от 2010 г. за 

определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за 

долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската 

академия (ДВ, бр. 86 от 2010 г.).

Обнародвани са Наредба № 79 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по 

професията "компютърен аниматор" и Наредба № 80 от 11 март 2013 г. за 

придобиване на квалификация по професията "помощник-инструктор по спортно-

туристическа дейност". 



Обнародвана е Инструкция № Із-547 от 11 март 2013 г. за условията и реда за дейността 

на дирекция "Специална куриерска служба" на Министерството на вътрешните работи по 

осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим "Военно 

положение" или "Положение на война"

Изменя се Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната 
здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични 

храни за специални медицински цели напълно или частично  - Приложение към чл. 1

от Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на Списъка на заболяванията, за чието 

домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински 

изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично.

ПРАКТИКА

В бр. 29 на ДВ от 22.03.2013 година е обнародвано Решение № 10567 от 18 юли 2012 г. по 

адм. дело № 14419 от 2011 г. на ВАС. С него се обявяват за нищожни чл. 8 в частта 

"резолюция по чл. 4 и чл. 5", чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 11, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 и 2 от Инструкция 

№ 89 от 10.03.2011 г. за провеждане на предварителни проверки, издадена от главния 

прокурор на Република България и министъра на вътрешните работи (Необнародвана!).

Решението е оставено в сила с Решение № 3231 от 7.03.2013 г., постановено от петчленен 

състав на Върховния административен съд по адм. дело № 12635 от 2012 г. Мотивите на съда 

за обявяването на нищожност са свързани с необнародването на инструкцията.

Тълкувателно решение № 12 от 11.03.2013 г. по тълк. д. № 12/2012 г., ОСГК на ВКС
СРОКЪТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ, ОБЯВЕНО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 315, АЛ. 2 ГПК 

ТЕЧЕ ОТ ДАТАТА, НА КОЯТО СЪДЪТ Е ПОСОЧИЛ, ЧЕ ЩЕ ПОСТАНОВИ РЕШЕНИЕТО СИ. 

ВРЪЧВАНЕТО ПО ЧЛ. 7, АЛ. 2 ГПК НА ПРЕПИСИ ОТ РЕШЕНИЕТО ПРОМЕНЯ НАЧАЛНИЯ 

МОМЕНТ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА, САМО АКО НА СТРАНИТЕ Е ИЗПРАТЕН 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕТО С ДРУГИ УКАЗАНИЯ ИЛИ РЕШЕНИЕТО Е ОБЯВЕНО СЛЕД 

ДАТАТА, ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОСОЧЕНА ПО ЧЛ. 315, АЛ. 2 ГПК.

АКТУАЛНО

Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб

Първите насоки за “Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб” бяха 
приети от Комисия за защита на потребителите (КЗП), и подкрепени от уеб бранша у нас, 
представляван от Българска уеб асоциация (БУА). Насоките за “Общи условия на уеб 
сайтове за предоставяне на услуги в уеб” са препоръчителни и имат за цел да 
подпомогнат доставчиците на уеб услуги и техните потребители, както и да подобрят 
практиките при осъществяване на търговска дейност в интернет.



Насоките можете да изтеглите от уеб сайтовете на КЗП www.kzp.bg и на БУА www.bwa.bg.

ИНТЕРЕСНО

23 март - Тодоровден
Празнуват: Тодор, Тодорка, Теодор, Теодора
Тодоровден е църковен празник, празнуван в съботният ден от първата седмица на Великия 

пост.

24 март - преп. Захария. св. Артемий еп. солунски
Празнуват:. Захари, Захарина, Хари

25 март - Благовещение
Празнуват:. Благовест, Благовеста, Благой, Благойна, Блага, Бонка, Бончо, Мариан, 

Мариана, Мариян, Марияна

26 март - Събор на св. архангел Гавриил. Св. мчк Георги Софийски, Стари
Празнуват:. Габи, Габриела, Габриел, Гавраил

28 март - Преп. Иларион и Стефан. Свщмчци Георги, еп. Загорски и Петър, 
презв. Мъгленски. Св. мчк Енравота-Боян, княз Български
Празнуват:. Боян, Бояна, Боянка, Албена, Бойко, Бойка, Боко и др.

РЕДАКЦИЯ

Главен редактор: Валентина Савчева
Отговорен редактор: Наталия Кьосева

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

Брой абонати към 15 март: 3091


