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***  

Когато човек не знае какво иска, 

винаги ще се намери някой, който да му продаде нещо, което не му трябва. 

Ако знаете какво Ви трябва, просто го вземете - Ciela 5.1! 

*** 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 63 от 2013 година 

 

Изменен и допълнен е Закона за висшето образование. 

С направените изменения в § 7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 63 от 2010 г.) се 

удължава периодът, в който висшите училища, които са получили при институционална 

акредитация оценка от 6,00 до 10,00, да имат право и през учебната 2013/2014 година да 

извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” и в образователно-квалификационна степен „магистър” след придобито средно 

образование, по специалности от професионални направления и от регулираните професии, 

които са получили при програмната акредитация оценка от 6.00 до 10.00. Обучението се 

извършва при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с 

договор между студентите и висшето училище. 

http://www.ciela.net/
http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx
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Броят на обучаваните срещу заплащане студенти ще бъде извън определения от 

Министерския съвет държавен план прием за учебната 2013/2014 година и трябва да бъде в 

рамките на определения капацитет на висшето училище, но не повече от 5 на сто от него. 

Обнародвани са: 

- Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в 

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа; 

- Решение за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната 

организация на труда относно минимума на социалната защита. 

С Решение № 5 от 9 юли 2013 г. по конституционно дело № 13 от 2013 г. 

Конституционния съд отхвърли искането на 96 народни представители от 42-то Народно 

събрание за обявяване изцяло за незаконни изборите, произведени на 12 май 2013 г. 

Обнародвано е Постановление № 144 от 11 юли 2013 г. за определяне функциите на 

българските органи и институции по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за 

социална сигурност, Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 

за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕС) № 1231/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване обхвата на 

Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на 

трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание 

тяхното гражданство. 

Обнародвано е Постановление № 145 от 11 юли 2013 г. за изменение на 

Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2013 г. С направените изменения срокът за внасяне на 

отчислената печалба, съответно разпределения дивидент, за държавните предприятия и 

търговските дружества, които съставят консолидиран годишен финансов отчет, се променя от 

15 юли на 15 ноември 2013 г. 

Обнародвано е Постановление № 146 от 11 юли 2013 г. за одобряване на 

допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г., с което са 

одобрени допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет по бюджета на съдебната 

власт за 2013 г. в размер 3 000 000 лв. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. 

Цар Борис ІІІ № 54 за нуждите на Софийския районен съд. 

Изменен е Правилника за устройството и дейността на Националния 

военноисторически музей. С промените се удължи мандатът на директора на 

Националния военноисторически музей от 3 на 5 години. 
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Изменена и допълнена е Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите. С изменението и 

допълнението на Закона за горите (Обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм., бр. 43 от 2011 г., изм.. бр. 

38, 60 и 82 от 2012 г.) бяха извършени промени в изискванията при провеждане на сечите в 

горите, което наложи и съответни промени в наредбата. Съгласно новите разпоредби на 

3акона за горите в действащата наредба трябва да се регламентират условията и редът за 

провеждане на сечите в границите на корекции на реки, както и да се извършат изменения и 

допълнения на правилата за провеждане на сечи във върбовите, липовите и келявгабъровите 

гори и при усвояване на дървесина в площите в границите на сервитутите на 

хидромелиоративните съоръжения, за които съгласно разпоредбите на специален закон не се 

допуска наличие на дървесна и храстова растителност. 

С промените в наредбата се определят: 

 условията и редът за провеждане на сечите в границите на корекции на реки; 

 голите сечи в липовите гори; 

 начинът на сливане на сечищата след гола сеч за издънково възобновяване; 

 редът за отсичане на немаркирани дървета при предотвратяване на опасност за живота 

и здравето на хората; при предотвратяване или потушаване на пожари; при възникване 

или за предотвратяване на природни бедствия и аварии, с цел премахване на дървета, 

създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти; 

 редът за издаване на технологичен план; 

 необходимостта от опазване на биотопната дървесина. 

В допълнителни разпоредби са дадени определения на някои нови термини, които досега не 

бяха намирали законодателно решение в наредбата ("Ерозионни процеси"; "Извоз на 

дървесина"; "Мъртва дървесина"; "Средно ниво на водите в реката"; "Биотопна дървесина"). 

Предвидена е възможността за одобряване на горскостопански планове и програми 

изработени по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите, както и маркирането и 

сечите да се извършват, съгласно предвижданията на лесоустройствените проекти, планове и 

програми. 

Изменена е Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 

37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено 

деклариране чрез Единния административен документ. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 64 от 2013 година 

 

Обнародвани са следните решения на Народното събрание: 
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- Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при 

финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 1 

януари 2010 г. до 31 май 2013 г.; 

- Решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и 

строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони "А" и "Б" по 

Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на 

инфраструктурни обекти с местно и национално значение; 

- Решение за изменение на Решение на Народното събрание за избиране на Комисия за 

борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика; 

- Решение за избиране на Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика; 

- Решение за избиране на Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите; 

- Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии, с което Иво Първанов 

Атанасов е избран за член на Съвета за електронни медии. 

Отменен е Правилникът за управление на жизнения цикъл на отбранителните 

продукти. 

Обнародвани са Указ № 139 за освобождаване на Марин Райков Николов от длъжността 

извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република и в 

Княжество Монако със седалище в Париж и за назначаване на Ангел Христов Чолаков за 

извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република 

и Указ № 140 за освобождаване на Ангел Христов Чолаков от длъжността извънреден и 

пълномощен посланик на Република България в Италианската република и за назначаване на 

Марин Райков Николов за извънреден и пълномощен посланик на Република България 

в Италианската република. 

 
Обнародвано е Постановление № 147 от 12 юли 2013 г. за изменение и допълнение на 

Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за 

участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и 

за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, приета с Постановление 

№ 205 на Министерския съвет от 2002 г. Целта на промените е разпоредбите на наредбата да 

бъдат приведени в съответствие с измененията и допълненията, направени в Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол. 

Измененията са свързани с разширяването на приложното поле на закона чрез включването 

на нови обекти за приватизация: 

 дялове или акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто 

държавно участие в капитала в други търговски дружества;  
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 обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е 

собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в 

капитала; имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лева. 

Част от промени в Наредбата са технически и са свързани с отразяване на извършеното 

сливане на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол в 

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. 

 

Обнародвано е Постановление № 148 от 12 юли 2013 г. за изменение на 

Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. 

Обединяват се функциите на дирекциите „Концесии” и дирекция „Контрол върху дейността на 

търговските дружества и държавните предприятия”. По този начин се постига взаимна 

обвързаност между дейността на двете звена предвид обстоятелството, че обектите, предмет 

на концесия – железопътни гари, граждански летища за обществено ползване и пристанища за 

обществен транспорт, съгласно разпоредбите на специалните закони, се управляват от 

държавните предприятия и търговските дружества. 

Увеличава се административния капацитет на други две дирекции – „Национална транспортна 

политика” и „Съобщения”. 

С Постановление № 149 от 12 юли 2013 г. за приемане на Устройствен 

правилник на Министерството на здравеопазването е приет нов устройствен 

правилник на Министерството на здравеопазването. Направени са структурни промени в 

администрацията на ведомството и е намалена щатната й численост с 14 бройки. 

С промените се създават самостоятелни дирекции „Здравна политика” и „Бюджет и 

планиране”. Освен това се структурира и дирекция „Управление на медицинските дейности”. 

Всички дейности, свързани с управление и изпълнение на международни проекти и програми, 

финансирани по оперативни програми на Европейския съюз, както и от други финансови 

източници, се съсредоточават в едно структурно звено – дирекция „Международни проекти и 

специализирани донорски програми”. Досегашните дирекции „Обществени поръчки” и 

„Инвестиционна политика” се сливат. 

АКТУАЛНО 

На 17 юли 2013 г., Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен Диан Николаев Долапчиев, досегашен 

изпълняващ тази функция. Той бе избран с 14 гласа „за” на балотаж срещу Димитър Йорданов 

Димов, който бе вторият кандидат, събрал най-много гласове на първия тур на избора.
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На 15 юли 2013 г., пред членовете на Комисията по предложенията и атестирането на 

съдии, прокурори и следователи, 24 младши съдии и 16 младши прокурори заявиха своето 

желание за назначаване на съответните длъжности в органите на съдебната власт в 

поредност, съобразно бала, който са получили на проведените конкурси.  

На 15 юли 2013 г. Конституционният съд на Република България реши конституционно дело 

№ 5 от 2013 г. С постановеното решение се обявяват за противоконституционни и 

несъответстващи на международните договори, по които България е страна, чл. 38, ал. 1 и ал. 

2 от Закона за държавната собственост и чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост. 

Обявяват се за противоконституционни и чл. 38, ал. 3, чл. 39, ал. 1, изречение второ и раздел 

втори „Обезщетение за ползване на имот - частна собственост” в глава трета „Предварително 

отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди” от Закона за държавната 

собственост и чл. 29, ал. 3, т. 1 и чл. 30 от Закона за общинската собственост. Очаква се 

решението да бъде публикувано в ДВ, бр. 65 от 2013 г. 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 
 

Народно събрание 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

специалните разузнавателни средства 

Предстоящо обнародване 

в брой 65 

Закон за изменение на Закона за Държавна 

агенция "Национална сигурност" 
Предстоящо обнародване 

Закон за допълнение на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност 
Предстоящо обнародване 

Министерство на 

вътрешните работи 

 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № Із-1429 от 2011 г. за униформеното 

облекло, отличителните знаци и 

принадлежностите, свързани с изпълнението 

на служебните задължения на държавните 

служители в Министерството на вътрешните 

работи 

Предстоящо обнародване 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на 

корабите и корабопритежателите 

Предстоящо обнародване 

в брой 65 

Спогодба между правителството на Република 

България и правителството на Кралство Мароко 

за морско търговско корабоплаване 

Предстоящо обнародване 

Държавна комисия по 

хазарта 

Общи задължителни изисквания за игралните 

казани по отношение на вида на помещенията 

или сградата, минималната площ, 

Предстоящо обнародване 

в брой 65 
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разпределението на помещенията и 

необходимото техническо оборудване за 

контрол 

Общи задължителни правила за работата и 

финансовия контрол при организиране на 

хазартни игри в игрално казино и задължителни 

образци за счетоводна отчетност  

Предстоящо обнародване 

в брой 65 

Комисия за финансов 

надзор 

 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за 

провеждане на изпит и за признаване на 

правоспособност на отговорен актюер, за 

признаване на правоспособност, придобита 

извън Република България, както и за формата 

на актюерската заверка, форма и 

съдържаниета актюерския доклад и на 

справките по Кодекса за застраховането и 

Закона за здравното осигуряване, които 

отговорният актюер заверява 

Предстоящо обнародване 

Конституционен съд 

 

Решение № 6 от 15 юли 2013 г. по к. д. № 5 от 

2013 г. 

Предстоящо обнародване 

в брой 65 

Определение № 4 от 10 юли 2013 г. по к.д. № 

4 от 2013 г. 

Предстоящо обнародване 

в брой 65 

 

ПРАКТИКА 

С Определение № 516 от 12 юли 2013 г. по т. д. № 779/2012 г. състав на ВКС, 

търговска колегия, не допусна касационно обжалване на Решение № 707 от 3 май 2012 г. по т. 

д. № 3488/2011 г. на Софийския апелативен съд, търговско отделение.  

Делото е образувано по касационна жалба на БФС, с която иска отмяна на решението на САС 

в частта, с която са отменени решенията на Шестия конгрес на БФС, проведен на 30.01.2009 г. 

за избор на Борислав Михайлов за президент на БФС, за предсрочно освобождаване на 

действащите членове на Изпълнителния комитет на БФС и за избор на нови членове на 

Изпълнителния комитет.  

Втората жалба е на Христо Порточанов в качеството му на член на Изпълнителния комитет на 

БФС, с която иска отмяна на решението на САС и СГС в частта, с която е осъден да заплати 

разноски по делото.  

 

С Решение № 127 от 16 юли 2013 г. по н. д. № 153 /2013 г., II н. о. на ВКС потвърди 

присъдите на Апелативният съд в гр.Велико Търново по делото "Кардам". 

 

http://www.vks.bg/Reshenia/2TO%20516_12.07.2013.pdf
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ИНТЕРЕСНО 

20 юли 

ИЛИНДЕН (Св. прор. Илия) 

Празнуват: Илия, Илиана, Илиан, Илко, Илка и др. 

Професионален празник на пивоварите 

 

22 юли 

Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалина. Възвръщане мощите на св. свщмчк 

Фока 

Празнуват: Магдалена, Магда, Миглена и др. 

 

ЗАБАВНО 

*** 

Дело за причиняване на телесна повреда.  

Подсъдимият:  

- Пострадалата претендира обезщетение от 50 000 лв. за един счупен крак! Тя да не си мисли, 

че аз съм милионер!  

Пострадалата:  

- Не, но подсъдимият явно си мисли, че аз съм стоножка... 

*** 
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