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***  

Важно е да знаем какво точно знаем и какво не знаем.  

Ciela 5.1 – можем да ви бъдем полезни в търсенето на знание! 

***  

 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 51 от 2013 година 

 

Допълнено е Постановление № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане 

на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Транспорт", 

съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за 

финансовата рамка 2007 – 2013 г. Промените са във връзка с решение на Европейската 

комисия за прехвърляне на финансирането на проекта за реконструкция и електрификация на 

ж.п. линията Пловдив-Свиленград от предприсъединителната програма ИСПА към Оперативна 

програма „Транспорт” (ОПТ). Допускат се за финансиране от ОПТ разходите, свързани със 

завършване на работите по три преходни (от ИСПА към ОПТ) договора, възложени в 

съответствие с националното законодателство, приложимо за програма ИСПА към момента на 

откриване на процедурите за избор на изпълнители. 

 

http://www.ciela.net/
http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx
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Изменен и допълнен е Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация. В правилника бяха отразени структурните промени в състава 

на Министерски съвет. 

 

Изменена и допълнена е Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за 

употреба батерии и акумулатори. Целта на промените е да се отстрани 

несъответствията на разпоредбите на наредбата с Директива 2006/66/ЕС и по-конкретно 

изискването крайните потребители да не се обвързват със задължение да закупуват нови 

батерии и акумулатори, предназначени за автомобили при връщането на негодни такива на 

територията на търговски обект. 

Въвежда се по-голяма яснота относно системата за разделно събиране на негодни за 

употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, която организациите по 

оползотворяване и лицата с индивидуално изпълнение са задължени да създадат. 

 

Обнародвана е Конвенция на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, 

изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно 

финансирането на тероризма (Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно 

събрание на 19 декември 2012 г. – ДВ, бр. 103 от 2012 г. В сила за Република България от 1 

юни 2013 г.). Конвенцията беше ратифицирана със резерви и декларации: 

1. "В съответствие с чл. 33, параграф 2 от Конвенцията Република България декларира, че 

молби по глава IV се изпращат и получават чрез следните централни органи: 

- Върховната касационна прокуратура на Република България - за досъдебното производство; 

- Министерството на правосъдието - за съдебното производство." 

2. "В съответствие с чл. 35, параграф 1 от Конвенцията Република България декларира, че по 

отношение на молби, изпратени и получени по електронен път или чрез други 

телекомуникационни средства, българските компетентни органи могат да поискат 

удостоверяване автентичността на изпратените материали, както и да получат оригиналите с 

експресна поща." 

3. "В съответствие с чл. 35, параграф 3 от Конвенцията Република България заявява, че ще 

изисква при всеки конкретен случай отправените до нея съгласно чл. 35, параграф 1 молби и 

придружителни документи да бъдат придружени от превод на български език или на някой от 

официалните езици на Съвета на Европа." 

4. "В съответствие с чл. 42, параграф 2 от Конвенцията Република България заявява, че без 

предварителното съгласие на компетентните български органи предоставените от нея в 

съответствие с глава IV на Конвенцията информация или доказателства не могат да се 

използват или предават от органите на молещата страна за други разследвания или 

процедури, освен посочените в молбата на последната." 
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5. "В съответствие с чл. 53, параграф 4 от Конвенцията Република България заявява, че няма 

да прилага чл. 3, параграф 4 от Конвенцията." 

6. "В съответствие с чл. 24, параграф 3 от Конвенцията Република България заявява, че ще 

прилага разпоредбите на чл. 24, параграф 2 само в съответствие с нейните конституционни 

принципи и основните норми на българската правна система." 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на 

народната просвета. С промените наредбата е приведена в съответствие с разпоредбите 

на Постановление № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина. В 

тази връзка за всички български деца в чужбина, които се обучават по учебни програми, 

утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката, независимо от това дали 

обучението се провежда към българско дипломатическо представителство, към организация 

на българите или към българска православна църковна община, се регламентира 

възможността да получават удостоверение за проведено обучение. 

С измененията в чл. 81 се регламентира сканирането на документите с фабрична номерация и 

въвеждането им в Регистъра на дипломите и свидетелствата за завършено основно и средно 

образование и придобита степен на професионална квалификация. 

 

Изменена е Инструкция № И-5 от 2010 г. за условията, реда и процедурите за 

организиране на работата на административните структури на 

Министерството на отбраната. Отменен е чл. 12 от инструкцията, който предвиждаше 

правилата за работа с документи в Министерството на отбраната, тяхното оформяне и редът 

за съгласуването им да се определят с инструкция за деловодната дейност и 

документооборота. 

 

Изменени са: 

 

 Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, 

свързани с тях (приети с Решение № 1310 от 25.10.2007 г. на Комисията за регулиране 

на съобщенията, ДВ, бр. 92 от 2007 г.) – вж. Решение № 381 от 10 май 2013 г. на 

Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

 Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне 

на електронни съобщителни услуги (приети с Решение № 2152 от 21.11.2012 г. на 

Комисията за регулиране на съобщенията, ДВ, бр. 101 от 2012 г.) – вж. Решение № 

383 от 10 май 2013 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. 
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 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 52 от 2013 година 

 

Изменен и допълнен е Законът за Държавна агенция "Национална сигурност". 

Съгласно мотивите към законопроекта, основна цел на промените е "възстановяването на 

правомощията на ДАНС и превръщането му в действен орган, както за защита на 

националната сигурност, така и за ефективно противодействие на трансграничната и на 

вътрешна организирана престъпност и корупция".  

Функциите и структурата на звеното "Борба с организираната престъпност" от МВР се 

прехвърля в ДАНС. Агенцията става правоприемник на всички активи и пасиви на ГД БОП, в 

едно с целия й състав. 

Друга изключително важна промяна е възстановяването на правомощията на органите на 

Агенцията да извършват разследвания в пълния обем на тази дейност по смисъла на 

Наказателно-процесуалния кодекс. Председателят на ДАНС ще определя със заповед 

разследващите агенти по смисъла на нова разпоредба в НПК. Регламентират се и действията 

по извършване на задържане и на обиск на лице. 

Променя се начинът на избиране и освобождаване на ръководителя на агенцията. Изборът и 

освобождаването на Председателя на ДАНС вече ще се извършва от Народното събрание по 

предложение на министър-председателя. 

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална 

сигурност“ се изменят и допълват още: Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 

Наказателно-процесуалния кодекс; Закона за електронните съобщения; Закона за защита на 

класифицираната информация; Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите; Закона за кредитните институции; Закона за мерките срещу изпирането на пари; 

Закона за Министерството на вътрешните работи; Закона за специалните разузнавателни 

средства; Закона за съдебната власт и Закона за чужденците в Република България. 

 

Денонсирано е Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство 

Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на 

отбраната на Федерална република Германия. 

Парламентът избра Цветан Гунев за подуправител на Българска народна банка, ръководител 

на управление "Банков надзор", с мандат 6 години, който започва на 16 юни 2013 г. (вж. 

Решение за избиране на подуправител на Българската народна банка). 

 

Обнародвано е Решение № 2699-МИ от 6 юни 2013 г. на ЦИК за утвърждаване на 

образци на изборни книжа за частични и нови избори за общински съветници и кметове. 

 

Обнародвано е Споразумение между правителството на Република България и 

правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на 



  
Седмичен информационен бюлетин   

5 

новия комбиниран „пътен и железопътен“ мост между двете страни на река Дунав 

между градовете Видин „Република България“ и Калафат Румъния“, ратифицирано от 

Народното събрание на Република България със закон. 

 

Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на Комисията за отнемане 

на незаконно придобито имущество и нейната администрация. 

 

Изменен и допълнен е Правилникът за организация на дейността на Висшия 
съдебен съвет и неговата администрация. Създадена е Дирекция "Атестиране на 

магистрати", която ще осъществява дейността си, както следва: 
1. изготвя, поддържа и актуализира информация за предстоящите и приключени атестации - 
периодични и за придобиване на статут за несменяемост - поименно на магистратите от 
отделните органи на съдебната власт; 
2. подпомага Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи 
и взаимодейства с помощните атестационни комисии при осъществяване на правомощията им 
във връзка с провежданите атестирания на магистратите и изготвяне на комплексна оценка, 
както следва: 
а) при атестиране за придобиване статут на несменяемост на съдии, прокурори и следователи; 
б) при периодично атестиране на заместниците на административните ръководители и на 
съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на заместниците на 
главния прокурор и на прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната 
административна прокуратура, на директора и на следователите от Националната следствена 
служба; 
в) при периодично атестиране на административните ръководители в органите на съдебната 
власт с изключение на председателите на Върховния касационен съд, Върховния 
административен съд и главния прокурор; 
3. води кореспонденцията с административните ръководители на органите на съдебната власт 
и с атестираните магистрати при провеждане на процедурите по раздел ІV на глава девета от 
ЗСВ и Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен 
ръководител и заместник на административния ръководител; 
4. предоставя постоянна информация по поставени конкретни въпроси във връзка с 
атестирането и кариерното израстване на магистратите; 
5. комплектова и подготвя за доклад на членовете на Комисията по предложенията и 

атестирането преписките по предложенията за повишаване в ранг на магистратите. 

 

АКТУАЛНО 

 

С Определение от 11 юни 2013 г. по конституционно дело № 12/2013 г. Конституционния 

съд допусна за разглеждане по същество искането на Общото събрание на търговската 

колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 14, 

ал. 1 в частта „и искови производства за попълване масата на несъстоятелността”, § 14, ал. 2 и 

§ 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Търговския закон (обн., ДВ, бр. 20 от 28.02.2013 г.).  
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В искането се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на чл. 4, чл. 6, чл. 19, ал. 2 и 

чл. 121, ал. 1 от Конституцията, защото им е придадено обратно действие, което накърнява 

придобитите права, доколкото осъществяването на състава на правната норма е вече 

породило правно действие. Вносителят поддържа, че чрез обратното действие на оспорените 

разпоредби се създават два успоредни режима, от които единият облекчава, а другият 

утежнява положението на всяка от страните по делата в зависимост от процесуалното й 

качеството. Счита, че обратното действие несъразмерно засяга вече придобити права, което 

се отразява върху правната сигурност, тъй като може да засегне права и на трети лица. В 

заключение вносителят на искането твърди, че обратното действие на оспорените разпоредби 

и създаденото неравностойно и противоречиво регулиране прави невъзможно Върховният 

касационен съд да изпълни задължението си като касационна инстанция, а съдилищата се 

оказват силно затруднени в прилагането на закона. 

 
 

ИНТЕРЕСНО 

 

14 юни 

Световен ден на кръводаряването 
 

15 юни 

Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски. Празнуват: Августин, Витан, Витомир 

 
 

20 юни 

Преп. Наум Охридски. Св. свщмчк Методий, еп. Патарски. Св. Калист, патр. 
Константинополски. Празнуват: Бисер, Бисера 

 

 

ЗАБАВНО 

*** 

Из свидетелски показания: 

- Дамата беше с много къса бяла пола.  

Лицето й не го забелязах.  

*** 

Съд. Съдията пита обвиняемия : 

- Защо избягахте от затвора? 

- Исках да се оженя ... 

- Странни представи за свободaта имате ... 

***  

http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=30#name4
http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=30#name6
http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=30#name19
http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=30#name121
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