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***  

“Ако правихме нещата, на които сме способни, щяхме да се изумим от себе си”  

Открийте на колко много неща сте способни със  Ciela 5.1! 

*** 

 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 88 от 2013 година 

 

Народното събрание  отхвърли предложението за гласуване на недоверие на Министерския 

съвет на Република България с министър-председател Пламен Орешарски за провала на 

правителството в областта на инвестиционното проектиране. 

С Постановление № 224 от 2 октомври 2013 г. на Министерския съвет е 

изменена и допълнена  Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, 

събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на 

правосъдието.  Правителството намали от 70 лв. на 50 лв. таксата, която Министерството на 

правосъдието събира за участие в организираните от него конкурси за нотариуси. В същия 

размер ще бъдат и въведените такси за участие в конкурс за държавни съдебни 
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изпълнители и за съдии по вписванията. По този начин те ще се изравнят с таксите, 

предвидени за кандидатите за частни съдебни изпълнители. 

С Постановление № 225 от 2 октомври 2013 г. на Министерския съвет е 

изменена и допълнена Наредбата за стандарти за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители  чиято цел е да осигурят пълното 

транспониране на текстове от Директива 2008/105/ЕО за определяне на стандарти за 

качество на околната среда в областта на политиката по водите. С изменението се въвежда 

изискването в случаите, когато определят зони за смесване към зауствания, съдържащи 

замърсяващи вещества, включени в Наредбата, басейновите дирекции да гарантират, че 

обхватът на всяка една такава зона е пропорционален по отношение на концентрациите на 

замърсители в точката на заустване. 

С Постановление № 226 от 2 октомври 2013 г. на Министерския съвет  са 

изменени и допълнени Устройствените правилници на Министерството на 

финансите и на Министерския съвет, с които се прецизират функции на 

администрациите на двете ведомства. 

С постановлението  се оправомощава дирекция „Икономическа и финансова политика” в 

МФ да осъществява дейността по оценка на въздействието от фондовете на ЕС и от 

прилагането на политиките, заложени в националните стратегически документи на България, 

върху икономиката на страната. Тя ще координира и процеса по актуализация и наблюдение 

на Националната програма за развитие „България 2020” като осигурява съгласуваност 

между нея и други национални стратегически документи. Тези дейности досега бяха в 

администрацията на МС. Постановлението включва също така актуализация и прецизиране на 

текстове относно функциите на дирекциите „Вътрешен одит” и „Централно звено за 

финансиране и договаряне” в МФ. 

С Постановление № 227 от 2 октомври 2013 г. на Министерския съвет се направи 

промяна в Устройствения правилник на областните администрации. С нея броят 

на заместник-областните управители на Пловдив се увеличава от двама на трима предвид 

натовареността на областната администрация. 

Правителството с Постановление № 228 от 2 октомври 2013 г. реши по бюджета на 

МВР да бъдат предоставени допълнителни бюджетни кредити в размер на 1 350 000 лв. за 
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увеличаване на щатната численост на Държавна агенция за бежанците (ДАБ). Това ще 

позволи назначаването на нови 50 служители, които ще са ангажирани в производството за 

предоставяне на закрила, и провеждането на по-качествена процедура за получаване на 

статут при спазване на предвидените законови срокове предвид нарасналата бежанска вълна 

към страната ни. Увеличеният щат на ДАБ ще бъде за сметка на щата в МВР. 

Изменена и допълнена е Наредба № 17 от 2008 г. за условията и реда за 

провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни 

болести. 

Изменена е Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на 

училищно обучение или степени на образование и професионална 

квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обнародва 

Инструкция № 24 от 27 септември 2013 г. за работа на Центъра за планиране и 

разпределение на въздушното пространство на Република България. Новата 

инструкция е приета с оглед развитието на инициативата за Eдинното европейско небе и 

необходимостта от еднакво прилагане в държавите-членки на Европейския съюз, Концепцията 

за гъвкаво използване на въздушното пространство, която намери отражение в приетия 

Регламент (ЕО) № 2150 от 2005 г. на Комисията за установяване на общи правила за гъвкаво 

използване на въздушното пространство и въведеното с пакета SES 2 законодателство.  

Членството на Република България в Европейския съюз налага необходимостта от прякото 

прилагане на Регламент (ЕО) № 2150 от 2005 г. в българското законодателство и 

детайлизирането му за изпълнение в български условия. Инструкцията има за цел да 

детайлизира приложението на  доразвитата Концепция на Евроконтрол за гъвкаво използване 

на въздушното пространство  в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 2150 от 

2005 г. на Комисията и на пакета документи  SES 2, в областта на Управление на въздушното 

пространство. Инструкцията доразвива структурата, функциите и задачите на Центъра за 

планиране и разпределение на въздушното пространство, както и реда за подаване на заявки 

за планиране и разпределяне на управляеми структури на въздушното пространство не само в 

ежедневната дейност, а и при ликвидиране на последствия от бедствия, аварии и катастрофи. 
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 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 89 от 2013 година 

 

Народното събрание прие следните решения: Решение за промени в състава на Комисията 

по вероизповеданията и парламентарна етика;Решение за попълване на ръководството и 

промени в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите; Решение за 

избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея 

по православие; Решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на постоянна 

делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа и за промени в състава на делегацията; Решение за 

изменение и допълнение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното 

събрание в Интерпарламентарния съюз и за попълване на състава на делегацията; Решение 

за изменение и допълнение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното 

събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество и за 

промени в състава на делегацията; Решение за изменение на Решение за избиране на 

постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарната 

асамблея и за попълване на състава на делегацията; Решение за изменение и допълнение на 

Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната 

асамблея по франкофония и за попълване на състава на делегацията; Решение за избиране 

на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на 

Централноевропейската инициатива; Решение за избиране на постоянна делегация на 

Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО; Решение по искането за 

предсрочно освобождаване на председателя на 42-то Народното събрание Михаил Миков. 

Изменено е Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. 

С Постановление № 231 от 8 октомври 2013 г. правителството одобри допълнителни 

бюджетни кредити в размер на 2 570 000 лв. по бюджета на съдебната власт за 2013 г. От тях 

2,5 млн. лв. са за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и 70 000 лв. – за 

Върховния административен съд. Средствата ще се осигурят чрез преструктуриране на 

разходите по централния бюджет. 

Министерският съвет одобри с Постановление № 230 от 8 октомври 2013 г. промени 

в Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013 г. за условията и реда за 
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определяне на изпълнител от страна на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и 

бенефициентите на договорена безвъзмездна финансова  помощ от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместна оперативна програма „Черноморски 

басейн 2007-2013 г.” Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Норвежкия финансов механизъм,, което регламентира условията и реда за определяне на 

изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на 

договорена безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния и структурните фондове на 

Европейския съюз, съвместната Оперативна програма „Черноморски басейн” 2007-2013 г., 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов 

механизъм. Промените въвеждат изискване публичните покани за избор на изпълнител да 

бъдат публикувани в „Официален вестник” на ЕС. Това ще става чрез Агенцията по 

обществени поръчки в случаите, когато предвидената стойност за строителство е равна или 

по-висока от 9 779 000 лв., а за доставки или услуги – 391 160 лв. Сумите са без ДДС и 

включват и съфинансирането от страна на кандидата за безвъзмездна помощ/бенефициента. 

В постановлението са предвидени и разпоредби, които запълват съществуващата нормативна 

празнота по отношение на случаите, свързани със спазване на авторски права. Те се отнасят 

до казуси, при които договорът може да бъде възложен само на определен доставчик на 

стоки или изпълнител на услуги, притежаващ патент или лиценз, и няма възможност за 

реална конкуренция при избора на изпълнител. В тези случаи се предвижда програмните 

оператори или съответният Управляващ орган да могат да разрешат на бенефициента да 

преговаря и да сключи договор само с един кандидат въз основа на мотивирано искане. 

 
СЪДЕБНА ПРАКТИКА 

 

Конституционият съд  обнародва Решение № 7 от 8 октомври 2013 г. по к.д. № 16 от 2013 

г.,  с което отхвърля искането на 96 народни представители от 42-то Народно събрание за 

предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител Делян Славчев Пеевски, 

избран с листата на Движението за права и свободи в 13-ти многомандатен избирателен 

район, на основание несъвместимост на положението му на народен представител с 

изпълнявана друга държавна служба – председател на Държавна агенция „Национална 

сигурност”.  Решението е окончателно и влиза в сила от 8 октомври 2013 г. Сред мотивите са 

изложени следните съображения – „Предсрочното прекратяване на пълномощията на народен 

представител по чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията е неблагоприятна правна последица. В 

рамките на своите правомощия по чл. 12, ал. 1, т. 9 ЗКС, съдът следва да констатира, че 
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народен представител е нарушил разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от Конституцията, като е 

изпълнявал друга държавна служба или е извършвал дейност, която според закона е 

несъвместима с положението му. Нарушението трябва да бъде от такъв характер, че да 

възпрепятства постигането на основните цели на тази разпоредба, посочени в Решение № 5 

на Конституционния съд от 1993 г. по к.д. № 6 от 1993 г. и Решение № 7 на 

Конституционния съд от 2010 г. по к.д. № 5 от 2010 г. - да се осигури независимостта на 

законодателната власт и да се създадат гаранции за редовното присъствие и участие на 

народния представител в работата на Народното събрание. След като констатира такова 

нарушение, съдът въпреки волята на народния представител предсрочно прекратява 

пълномощията му. Правото на защита на народния представител в тази процедура се 

осигурява от разпоредбата на чл. 26 от Закона за Конституционния съд. Народният 

представител Делян Пеевски е подал оставката си като народен представител в деня на 

избора му за председател на ДАНС. Той е предприел всички зависещи от него действия да 

отстрани възникналата несъвместимост и с действията си не е нарушил Конституцията и 

действащото законодателство. Конституцията и законите не поставят пред него допълнителни 

изисквания, за да бъде поведението му правомерно и неподлежащо на санкцията по чл. 72, 

ал. 1 от Конституцията. Колкото до тезата, че пълномощията на народен представител 

автоматично се прекратяват, когато той бъде избран от Народното събрание на друга 

длъжност не може да бъде споделена, тъй като така ще бъде дописан чл. 72 от 

Конституцията. 

АКТУАЛНО 

 

 Министерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Законa за 

корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Предлага се промяна, с която непризнатите за 

данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания ще се 

признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи някое от обстоятелствата 

предвидени в закона. Предвидена е и промяна, с която непризнатите за данъчни цели приходи 

и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания да могат да се признаят с 

изтичането на 3 години за вземания с тригодишен давностен срок, а с изтичането на 5 години 

на тези с петгодишен давностен срок. Аналогично на предложената промяна е инициирано и 

изменение в обстоятелствата по отношение на данъчното третиране на задълженията. 

Разширена и прецизирана е разпоредбата, касаеща разходи, представляващи доходи на 

местни физически лица, които се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им 
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отчитане. Предложено е освобождаване на доходи на чуждестранни юридически лица, които 

са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от лихви по 

облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице, които са 

допуснати до търговия на регулиран пазар. Също така, предвидено е освобождаване при 

определени условия и на доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице – 

емитент, който да е издал облигациите или другите дългови ценни книжа с цел предоставяне 

постъпленията от тях на заем на местно юридическо лице. Сред другите промени е 

предвидено разширяване на кръга лица, които ще могат да приложат намалената данъчна 

ставка от 5 на сто за данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения 

в случаите, когато към момента на начисляване на дохода притежаването на изискуемия 

минимум от капитала не е прекъснато. В законопроекта е предложено изменение на 

съществуващото данъчно облекчение за минимална и регионална държавна помощ като се 

разширява обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък. 

Предвижда се като община с висока безработица да се разглежда община, в която за годината 

преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 

същия период. Едновременно с тази промяна, се въвеждат нови условия за данъчно 

задълженото лице, което следва да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 

работни места, като най-малко 50 на сто от тях да са заети пряко в извършваната 

производствена дейност. Също така, през целия данъчен период 30 на сто от персонала 

трябва да бъдат лица с постоянен адрес в общини от списъка с общини, в които за годината 

преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 

същия период. Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално 

развитие, ще може да се приложи само след постановяване на положително решение от 

Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална 

помощ за 2014-2020 г. 

 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

 

Народно събрание Закон за изменение на Закона за 

ратифициране на Протокола от 

2002 г. към Атинската конвенция 

Предстоящо обнародване 
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относно превоза на пътници и 

личния им багаж по море от 1974 г. 

Народно събрание Закон за допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно 

облагане 

Предстоящо обнародване 

Народно събрание Закон за ратифициране на 

Изменение № 2 на Финансовия 

договор между Република 

България и Европейската 

инвестиционна банка (проект 

"България - Транзитни пътища V") 

Предстоящо обнародване 

Народно събрание Закон за ратифициране на 

Споразумението за второ 

изменение на Споразумението за 

партньорство между членовете на 

групата държави от Африка, 

Карибите и Техоокеанския басейн, 

от една страна, и Европейската 

общност и нейните държави 

членки, от друга страна, подписано 

в Котону на 23 юни 2000 г. и 

изменено за първи път в 

Люксембург на 25 юни 2005 г. 

Предстоящо обнародване 

Народно събрание Закон за ратифициране на Евро-

средиземноморското 

споразумение в областта на 

въздухоплаването между 

Европейския съюз и неговите 

държави членки, от една страна, и 

правителството на Държавата 

Израел, от друга страна 

Предстоящо обнародване 

Народно събрание Закон за ратифициране на 

Споразумението между Република 

България и Организацията за 

забрана на химическите оръжия 

относно привилегиите и 

имунитетите на Организацията 

Предстоящо обнародване 
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Народно събрание Закон за ратифициране на 

Конвенцията за издаване на 

многоезични извлечения от актове 

за гражданско състояние, 

подписана на 8 септември 1976 г. 

във Виена 

Предстоящо обнародване 

 

 

ИНТЕРЕСНО 

14 октомври 

Преп. Параскева-Петка Търновска (Петковден). Св. мчци Назарий, Гервасий, Протасий и Целсий 
 

Празнуват: Петко, Петкан, Петка, Параскева, Пенчо, Пеньо и др. 
 

17 октомври 

Международен ден за изкореняване на бедността 

18 октомври 

Св. ап. и ев. Лука. Св. вмчца Злата Мъгленска Празнуват: Злата, Златка, Златина, Златко, 

Златан, Златомир, Лука, Лукан и др.  

Европейския ден за борба с трафика на хора  

Празник на художниците  

ЗАБАВНО 

*** 

В съда в малък южноамерикански град, прокурорът призовава първия свидетел - стара 

бабичка.  

Започва с въпроса:  

- Мисис Джонс, вие мен знаете ли ме?  

- Разбира се, че ви знам, господин Уилямс. Знам ви още от малък, и да си призная съм много 

разочарована от вас - вие лъжете, изневерявате на жена си, манипулирате хората и говорите 

гадости зад гърба им. Вие се мислете за голяма работа, защото нямате достатъчно мозък, за 

да разберете, че сте само един обикновен бюрократ.  
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Прокурорът е шокиран, не знае какво да прави нататък, стига до другия край на залата и пита:  

- Мисис Джонс, а знаете ли адвоката?  

- Ама разбира се, че го знам. Знам го господин Бредли от бебе дето се вика. Той е мързелив и 

има проблем с алкохола. Не може да има нормални отношения с никой, да не говорим, че 

изневерява на жена си с три жени. Между другото, една от тях е вашата жена. Да, знам го.  

Адвокатът стои ни жив, ни мъртъв.  

Съдията помолил и двамата юристи да се приближат при него и съвсем тихичко казва:  

- Ако някой от вас, идиоти такива, попита свидетелката дали ме знае, ви пращам и двамата на 

електрическия стол! 

*** 
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