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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

***

“Който иска намира начин, който не иска намира оправдание” 

Намерете начин с помощта на Ciela 5.1!

***

НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 81 от 2013 година

Изменя и допълва Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и 

отпускане на лекарствени продукти, и се създава уредба, касаеща изписването и 

отпускането на лекарствени продукти за контролирана овариална (хипер ) стимулация, както и 

изписване и отпускане от страна на лечебните заведения със стационар на лекарствени 

продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания..

Изменя и допълва Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се 

отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, 

към пансиони и приюти за животни, като се въвеждат облекчени изисквания за 
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построяване на приюти за кучета, като се дава възможност животните да бъдат настанявани 

на групи в отделни оградени дворове с къщички за всяко животно, с осигурена сянка за защита 

от неблагоприятни атмосферни условия. С изменението на Наредбата се цели да се 

облекчат финансово общините като по този начин се даде възможност на общините да 

пренасочат финансовия ресурс и усилията си в масова кастрация на наличната 

безстопанствена популация, така че да се постигне бързото й овладяване.

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 82 от 2013 година

С Постановление № 203 от 12 септември 2013 г. на МС прие се предоставят 

допълнителни бюджетни кредити в размер до 4000 хил. лв. по бюджета на 

Министерството на здравеопазването за нуждите на Център "Фонд за лечение на деца".

С Постановление № 204 от 12 септември 2013 г. на МС се предоставят 

допълнителни кредити по бюджетите на Министерството на отбраната, Министерството на 

образованието и науката за Българската академия на науките и на общините Благоевград, 

Смолян, Малко Търново, Кресна, Банско и Гоце Делчев в размер общо 78 500 лв. за честване 

през 2013 г. на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание.

С Постановление № 205 от 12 септември 2013 г. на МС се уреждат отношенията 

във връзка с преобразуването на административните структури по § 14, ал. 1 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

държавна агенция "Национална сигурност".

С Постановление № 209 от 12 септември 2013 г. на МС се предоставят 

допълнителни бюджетни кредити в размер 36 000 лв. по бюджета на Министерството на 

земеделието и храните за 2013 г. за реализиране на проект с Грузия по линия на 

международното сътрудничество за развитие.

В броя се изменят следните нормативни актове: 

 Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и 

в общински училища

 Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на регистъра на населението
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 Наредба за дългосрочните командировки в чужбина.

 Постановление № 14 от 31 януари 2011 г. за определяне на 

първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити 

в министерството на културата

 Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните 

работи

 Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата 

администрация

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

ВКС оправда полицаите, подсъдими заради Николай Методиев, поради несъставомерност 

на деянието. Текст на решението тук.

АКТУАЛНО

Обществена консултация:

Втори пакет с предложения за намаляване на административната тежест

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1043

Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси

(предлага се прецизиране на нормите за освобождаване за сгради със сертификати за клас на 

енергопотребление В, C и D по Закона за енергийната ефективност.) 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1042

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица (предлага да бъде отменено данъчното облекчение за млади семейства.) 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1041

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Член 6, ал. 2 

от Законопроекта за счетоводството позволява счетоводният документ да е електронен 

документ, когато са спазени изискванията на закона и на Закона за електронния документ и 

електронния подпис. Предлаганите промени в чл. 7 от ЗСч, отнасящи се само за счетоводни 

документи, засягащи дейността на предприятието и създадени за вътрешно ползване, 

предвиждат подписа на съставителя на документите при използване на автоматизирани 
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информационни системи да се замени с идентификатор) 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1040

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс (предложения за промени, регламентиращи осъществяването на фискален контрол 

върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. 

Въвеждането на фискален контрол е с цел предприемане на ефективни мерки за защита на 

фискалната позиция и предотвратяване неплащането на ДДС, корпоративни данъци и данъци 

върху доходите на физическите лица. Фискалният контрол върху движението на стоки с висок 

фискален риск ще се осъществява на територията на цялата страна от органи по приходите, 

оправомощени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.) 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1039

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане (цел усъвършенстване на данъчното законодателство и  прецизиране на 

българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и 

европейската практика в областта на прякото облагане.) 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1038

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Министерски съвет Постановление № 211 от 19 

септември 2013 г. за изменение и 

допълнение на Наредба за 

условията и реда за извършване 

на посредническа дейност по 

наемане на работа

Предстоящо обнародване 

в брой 83

Министерски съвет Постановление № 210 от 17 

септември 2013 г. за изменение на 

Постановление № 1 на 

Министерския съвет от 2013 г. за 

изпълнението на държавния 

бюджет на Република България 

за 2013 г.

Предстоящо обнародване 

в брой 83
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Министерство на 

инвестиционното 

проектиране, Министерство 

на младежта и спорта, 

Министерство на 

вътрешните работи

Наредба № V-12-299 от 16 

септември 2013 г. за условията и 

реда за изграждане и 

експлоатация на спортни обекти -

открити спортни стрелбища, извън 

урбанизираните територии

Предстоящо обнародване 

в брой 83

ИНТЕРЕСНО

22 септември

Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Преп. Йона. Преп. Козма Зографски
Празнуват: Гълъбин, Гълъбина.

Обявяване на независимостта на България - провъзгласена с Манифест на 22 септември (5 
октомври нов стил) 1908 г. в църквата "Св. Четиридесет мъченици" в старопрестолния град 
Търново.

26 септември
Европейски ден на езиците - провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на 
Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година

Световен ден на контрацепцията (популярно и като Ден на презерватива)- създаден по 
инициатива на ред организации, занимаващи се с репродуктивно здраве.

ЗАБАВНО

***

Котките не трябва да бъдат разхождани с други котки освен с такива, с които проявяват 

търпимост, и след съгласието на собственика.

(чл. 89, ал. 7 от Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се 

отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и 

приюти за животни)

***
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