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12.07.2013 г. 

Сиела Норма АД 

бул. Владимир Вазов 9, София 1510 

Тел.: + 359 2 903 00 00 

http://www.ciela.net 

 

БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 

http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx 

***  

"Преуспелият човек не върши нещата по правилния начин, а върши правилните за него 

неща” Открийте правилните за вас неща със Ciela 5.1!  

*** 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 60 (извънреден) от 2013 година 

 

Народното събрание обнародва Решение за избиране на Комисия по 

образованието и науката. Комисията ще се състои от 20 народни представители, от които 

8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за 

България, 3 от Парламентарната група на "Движение за права и свободи", 2 от 

Парламентарната група на партия АТАКА. За председател е избрана Ваня Чавдарова 

Добрева. 

Народното събрание прие Решение за избиране на постоянна делегация на 

Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското 

икономическо сътрудничество. 

http://www.ciela.net/
http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx
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С Решение Народното събрание предсрочно прекрати мандата на управителя на 

Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков. 

Обнародвано е Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на 

кандидатури, изслушване на кандидати за избор на управител на 

Националната здравноосигурителна каса. Предвидена е следната процедура: 

 I. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за 

управител на Националната здравноосигурителна каса. 

II. Публично оповестяване на документите. 

III. Изслушване на предложените кандидати за управител на Националната 

здравноосигурителна каса относно управлението на самата каса.  

IV. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса от Народното 

събрание. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред съгласно 

приложен списък според личните имена на кандидатите от вносител на предложението - до 3 

минути. Провеждат се общи разисквания за всички кандидатури по реда на Правилника за 

организацията и дейността на Народното събрание. Гласуването се извършва явно чрез 

компютризираната система за гласуване. Кандидатите за управител на Националната 

здравноосигурителна каса се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен 

ред според личните им имена по приложен списък. Избран е кандидатът, който е получил най-

много гласове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители. 

В случай че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда ново 

гласуване между тях при същите условия. 

С Решение Народното събрание удължи до 30 септември 2013 г. срока на дейност на 

Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при 

ползването на правителствения "Авиоотряд 28" и въздухоплавателни средства на 

Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за 

периода август 2009 - март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в 

страната и в чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са 

били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната. 

Народното събрание даде съгласие за участието на Република България със 71 130 000 

евро в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие. 
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Изменено и допълнено е Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния 

съвет на Националната здравноосигурителна каса. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 61 от 2013 година 

 

Допълнен е Наказателния кодекс. Предвижда се разширяване на приложното поле на 

квалифицирания състав на престъплението убийство, визиран в чл. 116, ал. 2 и този на 

причиняването на телесна повреда по чл. 131, ал. 2, като се включват и случаите, когато 

пострадалият е медицински специалист или учител (възпитател). 

Допълнен е Закона за местните данъци и такси. Предвижда се отпадането на 

данъчното облагане на недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително, като 

това допълнение влиза в сила от 1 януари 2014 г. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 62 от 2013 година 

 

Изменен и допълнен е Правилника за организацията и дейността на Народното 

събрание. Възприети са следните нови наименованията на някои от постоянните комисии: 

Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите; Комисия за борба с корупцията 

и конфликт на интереси и се създава Комисия по вероизповеданията и парламентарната 

етика. 

Народното събрание утвърди Вътрешни правила за реда и работата на Комисията 

за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на 

специални разузнавателни средства и достъпа до данни по Закона за 

електронните съобщения. 

Народното събрание избра Румяна Тодорова за управител на НЗОК с мандат до 12 

февруари 2015 г. 

Народното събрание прекрати пълномощията на народния представител Иван Портних. 

Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 28, ал. 5 от 

Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; последно изм., бр. 15 от 2013 
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г.). Сред мотивите се посочва, че под формата на въвеждане в Закона за лова и опазване на 

дивеча на нова такса за самостоятелна услуга, наречена „административна услуга“, 

държавата въвежда ново финансово задължение на гражданите, без те да получават 

срещу него някаква нова услуга или действие. Подобно законодателно разрешение 

създава прецедент в установяването на такси за услуги и дейности, които не притежават 

качеството на такива, и дава възможност в бъдеще и към други установени в закон услуги да 

се добавят и „административни услуги“. 

Дефиниция на понятието „административна услуга“ се съдържа в § 1, т. 2 от 

допълнителните разпоредби на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; 

последно изм., бр. 24 от 2010 г.) и то включва издаване на индивидуални административни 

актове, с които се удостоверяват факти с правно значение или се признава или отрича 

съществуването на права и задължения, извършване на други административни действия, 

които представляват законен интерес за гражданин или юридическо лице, консултациите 

относно административноправен режим и експертизите. Заплащането на такси за 

административни услуги е предвидено и в раздел VII – такси за административни услуги, на 

Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; последно изм., бр. 95 от 2009 

г.), които са местни такси, изчерпателно изброени в закона – получаване на услуги по 

гражданското състояние, производства за настаняване под наем, продажби, замени или 

учредяване на вещни права върху общински имоти, издаване на свидетелство за собственост 

при продажба на едър добитък. Видно е, че услугата по чл. 28, ал. 5 ЗЛОД не попада в 

кръга на изброените административни услуги. 

Оспорената разпоредба не съответства на същността на таксите, които следва да се 

определят от законодателя при ясни правила и по начин юридическите лица и гражданите да 

не бъдат излишно и неоснователно обременявани с нови финансови задължения. 

Установяването в един и същи член на Закона за лова и опазване на дивеча на две такси 

за извършването на една и съща услуга според съда нарушава принципа на правовата 

държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията, изискващ правната уредба да бъде ясна, 

вътрешно свързана и безпротиворечива, за да регулира безпроблемно обществените 

отношения. 

С Постановление № 142 от 8 юли 2013 г. Министерският съвет прие Устройствен 

правилник на Министерството на младежта и спорта. Това предизвика промени, 
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свързани с наименованието на новото министерство в редицата подзаконови нормативни 

актове. 

Изменен е Устройствения правилник на областните администрации. Предвижда 

се да бъдат назначени двама заместник-областни управители на областите Габрово и 

Разград и трима заместник-областни управители на област София. 

Обнародван е Договора за присъединяването на Република Хърватия към 

Европейския съюз. 

ПРАКТИКА 

  

С Решение № 328 от 11 юли 2013 г. ВКС потвърди оправдателната присъда на Лидия 

Шулева. 

 

ИНТЕРЕСНО 

15 юли 

Св. мчци Кирик и Юлита. Св. равноапостолен велик княз Владимир 

Празнуват: Владимир, Владимира, Владо, Владко, Владислав, Владислава, Господин и 
др. 

 

16 юли 

Св. свщмчк Атиноген и 10-те му ученици. Св. мчца Юлия девица. Св. мчк Йоан Търновски 

Празнуват: Юлия, Юлиян, Юли 

 

17 юли 

Св. вмчца Марина 

Празнуват: Марина, Марин, Маринка, Маринела, Марияна и др. 

 

ЗАБАВНО 

*** 

Мъж влязъл в зоомагазин, за да си купи папагал. Продавачът посочил три еднакви птици в 

кафез. 
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- Колко струва оная отляво? - попитал купувачът. 

- Петстотин долара. 

- Защо е толкова скъпа? 

- Защото разбира от юридически проучвания. 

- Ами средната? 

- Хиляда долара, защото може да върши всичко, на каквото е способен първият папагал, но 

освен това може да пише заключителни речи, които ще спечелят всяко дело. 

- А колко струва третият папагал? 

- Пет хиляди долара. 

- Какво толкова може да върши? 

- Честно казано, никога не съм го виждал да върши нещо, обаче другите два му викат „старши 

партньор". 

*** 
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