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***

"Знания, които не се допълват, намаляват всеки ден!"

Попълнете своите знания със Ciela 5.1!
***

НОРМИ

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 57 (извънреден) от 29.06.2013 година

В бр. 57 (извънреден) от 29.06.2013 г., се изменя Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2013 г.  Определят се за 2013 г. размер на паричното 

обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално 

осигуряване, както следва:

1. от 1 януари до 30 юни - 240 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември - 310 лв.

Изменя се Наредба № рд-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на 

целева помощ за отопление. За отоплителен сезон 2013/2014 г. целевата помощ за 

отопление се определя в размер на 65,72 лв. месечно.
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 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 58 от 02.07.2013 година

С Решение за структурни промени в Министерския съвет на Република 

България се определя: Министерският съвет на Република България се състои от: министър-

председател, трима заместник министър-председатели и министри. Заместник министър-

председателите и министрите ръководят отделни министерства с изключение на заместник 

министър-председателя по икономическото развитие.

С Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република 

България се: 1. Избира Даниела Николова Бобева-Филипова за заместник министър-

председател по икономическото развитие. 2. Избира Цветлин Йовчев Йовчев за заместник 

министър-председател и министър на вътрешните работи.

Обнародвани са: 

1. ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ 

ВЪРХУ ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ И ИГРАЛНОТО ОБОРУДВАНЕ

2. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИГРАЛНИЯ СОФТУЕР И 

КОМУНИКАЦИОННОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 59 от 05.07.2013 година

Със ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА се

изменя:

1. Закона за енергетиката. 

Въвежда се като принцип на регулиране в енергетиката осигуряването на баланс между 

производството и потреблението на електрическа енергия.

Предвижда се ДКЕВР да определя разполагаемост на производителите в зависимост от 

заявените количества енергия за продажба на пазара, което гарантира сигурност на 

системата, като чрез икономически механизми производството се обуславя от потреблението 

на енергия в страната. Въвежда се нов модел на ценообразуване, който отчита извършеното 

със ЗИД на ЗЕ от 17.07.2012 изменение на чл. 94а ЗЕ, а именно увеличаването на дела на 

свободния пазар чрез стесняване на кръга на клиентите на крайните снабдители. Въвежда се 



Седмичен информационен бюлетин
3

нов, различен механизъм за разпределение на разходите, произтичащи от задълженията на 

обществения доставчик и крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия на 

преференциални цени, както и по дългосрочни договори за изкупуване на енергия и 

разполагаемост, който механизъм ще осигури равнопоставено разпределение на тежестта 

между всички участници на вътрешния пазар.

Отчита се особените функции на фигурата на доставчика от последна инстанция, а именно че 

същият е длъжен, с оглед гарантиране на снабдяването с електрическа енергия на неговите 

клиенти, както и избягване на кръстосаното субсидиране, да купува електрическа енергия от 

обществения доставчик.

Предвижда се крайните снабдители да продават на обществения доставчик количествата 

електрическа енергия, която са закупили по чл. 31, ал. 1 от ЗЕВИ и по чл. 162 от ЗЕ с цел 

премахване на съществуващите до момента добавки в цената за пренос, които по съществото 

си представляват разходи за енергия.

С оглед поддържане баланса между производство и потребление в електроенергийната 

система са предвидени промени в съществуващите текстове, свързани с възможността на 

операторите на мрежи временно да ограничават производството на електрическа енергия.

Предвижда се процедура за утвърждаване на цените за предстоящия регулаторен период, 

съобразена със съкратените срокове, в които регулаторният орган трябва да приложи новият 

модел.

2. Закон за енергийната ефективност

3. Закон за енергията от възобновяеми източници. 

ПРАКТИКА

В бр. 57, извънреден, на ДВ е обнародвано Решение № 3 от 27 юни 2013 г. по 

конституционно дело № 7 от 2013 г. Отхвърля се искането на омбудсмана на Република 

България за установяване на противоконституционността на чл. 7, ал. 9, чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, 

ал. 4, т. 2 от Закона за семейните помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; посл. изм., бр. 15 

от 2013 г.) в частта им относно думата "жив".
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АКТУАЛНО

05 юли

Съюзът на съдиите с призив към Висшия съдебен съвет. 

Обръщение към ВСС за добросъвестно усилие по разкриване на проблемите на управлението 

на съдебната власт - http://www.judgesbg.org/data/document_downloads/442/VSS_srs.pdf

ИНТЕРЕСНО

7 юли

Св. вмчца Неделя. Преп. Тома Малейски и Акакий. Празнуват: Неделя, Недялка, Недялко, 

Неделина, Нели, Нено и др.

11 юли

Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. равноап. княгиня Олга. Преп. Никодим Албански. 

Празнуват: Олег, Олга, Оля.

ЗАБАВНО

***

Адвокатът ще направи всичко възможно, за да спечели делото, ако трябва и истината ще 

каже.

Ако не можете да си намерите адвокат, който добре познава законите, намерете адвокат, 

който добре познава съдията.

***
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