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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 30 от 26.03.2013 година

Обнародван е нов Закон за туризма - в сила от 26.03.2013 г. Целите на закона са: 1. Да
осигури условия за устойчиво развитие на туризма и конкурентоспособен национален
туристически продукт; 2. Да създаде условия за развитие на специализираните видове
туризъм - културен, балнео, СПА и уелнес, селски, еко, конгресен, детски и младежки,
приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм; 3. Да въведе единни критерии за
извършване на туристически дейности и предоставяне на туристически услуги; 4. Да
осигури защита на потребителите на туристическите услуги.

Със Закона за туризма се изменят съответно и:







Закона за данък върху добавената стойност
Закона за местните данъци и такси
Закона за здравето
Закона за защита на потребителите
Закона за потребителския кредит

Отменя се досега действащия Закон за туризма (Отмяната е в сила от 26.03.2013 г.).
Изменя се Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни

длъжности - в сила от 26.03.2013 г. Името на закона се изменя на Закон за публичност
на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности
в публичния и частния сектор. Разширява се списъкът с лица, които трябва да декларират
своето имущество.
Със закона за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши
държавни длъжности се изменят и следните закони:

 Закона за политическите партии
 Закона за съдебната власт
 Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
Обнародвана е Инструкция № 513 от 11 март 2013 г. за реда и сроковете за
осъществяване на взаимодействие между Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на вътрешните
работи, органите към министъра на финансите и Прокуратурата на Република България.
С Постановление № 74 от 21 март 2013 г. се приема Устройствен правилник на

Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на
неговата администрация. С постановлението се изменят и следните актове:
 Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването
 Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
 Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
С наредба за изменение се изменя Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите

за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Промени в организацията по
спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Обнародвано е Постановление № 72 от 21 март 2013 г. за определяне на Тарифа, по

която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети заплащат
предизборните предавания по Българската национална телевизия и българското
национално радио и техните регионални центрове.
С Постановление № 73 от 21 март 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения

правилник на министерския съвет и на неговата администрация се отразяват
промените в МС и неговата администрация във връзка с работата на служебното
правителство. Определя следния състав на МС: 1. министър-председател и министър на
външните работи; 2. заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и
благоустройството; 3. заместник министър-председател и министър на труда и социалната
политика; 4. заместник министър-председател и министър по управление на средствата от
Европейския съюз; 5. министър на икономиката, енергетиката и туризма; 6. министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията; 7. министър на вътрешните работи;
8. министър на финансите; 9. министър на здравеопазването; 10. министър на физическото
възпитание и спорта; 11. министър на отбраната; 12. министър на правосъдието; 13. министър
на образованието, младежта и науката; 14. министър на околната среда и водите; 15.
министър на земеделието и храните; 16. министър на културата; 17. министър за развитие на
електронно правителство. Изменя се Правилника за организацията на дейността на

Съвета за административната реформа.
С Решение № 192 от 21 март 2013 г. се изменя Решение № 945 на министерския съвет от
2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. Изменя т. 1 така: "1. Обявява 2 май
(четвъртък) за почивен ден, а 18 май (събота) за работен ден."
Обнародвано е Решение № 1 от 12 март 2013 г. на КС по конституционно дело № 5 от

2012 г. С решението КС отхвърля искането на петдесет народни представители от 41-вото
Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение за създаване на
Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с
действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по
повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и
възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода
януари 2002 - януари 2012 г., прието на 16 май 2012 г. от 41-вото Народно събрание (ДВ, бр. 39
от 22.05.2012 г.).
Обнародвано е Определение от 11 януари 2013 г. по административно дело № 49 от

2013 г. на ВАС. С него се спира изпълнението на чл. 15, ал. 2, 3 и 4 и чл. 25, ал. 2 от Образец
на типов договор - приложение № 3 към Условия и ред за сключване на индивидуални
договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, съгласувани от Националната здравноосигурителна каса.
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Изменя се Правилника за дейността на комисията за публичен надзор над

регистрираните одитори.
Изменя се Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните

продукти.
Наредба № 40 от 2004 г. за
определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
НЗОК.

Изменя се в приложение № 10 към член единствен

Изменя се Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране

на труда при пенсиониране. Измененията влизат в сила от 1 януари 2013 г.
Обнародвано е Решение № 12757 от 16 октомври 2012 г. по административно дело №

5983 от 2012 г. на ВАС. С него се отменя ал. 6 на чл. 26 от Правилника за издаване на
българските лични документи.

ПРАКТИКА

Тълкувателно решение № 11 от 21.03.2013 г. по тълк. д. № 11/2012 г., ОСГК на ВКС
НОТАРИАЛНИЯТ АКТ, С КОЙТО СЕ ПРИЗНАВА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ
НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ЧЛ. 587 ГПК, НЕ СЕ ПОЛЗВА С МАТЕРИАЛНА
ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СИЛА ПО ЧЛ. 179, АЛ. 1 ГПК ОТНОСНО КОНСТАТАЦИЯТА НА
НОТАРИУСА ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, ТЪЙ КАТО ТАКАВА
Е ПРИСЪЩА НА ОФИЦИАЛНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ФАКТИ.
ПРИ ОСПОРВАНЕ НА ПРИЗНАТОТО С АКТА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ТЕЖЕСТТА ЗА
ДОКАЗВАНЕ СЕ НОСИ ОТ ОСПОРВАЩАТА СТРАНА, БЕЗ ДА НАМИРА ПРИЛОЖЕНИЕ РЕДЪТ
НА ЧЛ. 193 ГПК.
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