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НОРМИ
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 92 от 2013 година
С Постановление № 235 от 15 октомври 2013 г. Министерският съвет прие Наредба
за третиране на биоотпадъците. В нея са взети предвид изискванията на Рамковата
директива за отпадъците, които са въведени в новия Закон за управление на отпадъците.
С Наредбата се регламентират основните критерии за третиране на биоотпадъците,
включително изискванията за качество на компоста, ферментационния продукт, органичния
почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от механично-биологично
третиране. Определени са условията при които компостът и ферментационният продукт
престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати свободно на пазара.
Наредбата включва изискванията за вземане на проби за качество на материалите, получени
при третиране на биоотпадъците, както и минимални изисквания за етикетиране и областите
на употреба на крайните продукти от биологичното третиране на биоотпадъците.
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Правителството прие Постановление № 237 от 17 октомври 2013 г., с което се изменя
Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление
на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на
съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите.
С постановлението се променят допълнителните предупредителни надписи, свързани със
здравните последствия от тютюнопушенето. Те следва да бъдат изписани на една от широките
страни на потребителските и на външните опаковки на тютюневите изделия (с изключение на
тези от тях, които са за смъркане и дъвчене).
Тютюневите изделия, които са етикетирани съгласно изискванията на наредбата до влизането
в сила на постановлението, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата,
но не по-късно от 28 март 2016 г.
Складовите наличности от тютюневи изделия, предназначени за търговските обекти,
лицензирани за безмитна търговия, които са етикетирани съгласно изискванията на наредбата
до влизането в сила на постановлението, могат да се предлагат до изчерпване на
количествата, но не по-късно от 28 март 2016 г.
Измененията имат за цел да приведат националното законодателство в съответствие с
изискванията на Директива 2012/9/ЕС.
Изменени и допълнени са:

Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004
г.);

Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и
топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
(ДВ, бр. 32 от 2004 г.).
Промените са в раздел "Обучение на персонала и проверка на знанията за безопасност при
работа".
Изменени са:
- Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните
линии;
- Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.
Приета е Наредба № 1 от 14 октомври 2013 г. за кариерното развитие на
дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба, с която
се уреждат:
1. професионалното кариерно развитие на дипломатическите служители;
2. повишаването в дипломатически ранг;
3. ротацията на служителите в дипломатическата служба;
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4. повишаването на професионалната и езиковата квалификация на служителите в
дипломатическата служба, включително условията и редът за признаване на владеенето и
ползването на чужд език и провеждането на изпити по чужди езици;
5. провеждането на изпит за придобиване на дипломатически ранг "аташе".
Изменена и допълнена е Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 93 от 2013 година
Обнародвано е Решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на
собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и
чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.
С Постановление № 238 от 17 октомври 2013 г. Хърватия бе включена в списъка на
държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане.
Обнародвано е Постановление № 239 от 18 октомври 2013 г. за предоставяне на
допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища и детски градини. С това
постановление са предоставени средства в размер до 9 400 хил. лв. по бюджетите на
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища и детски градини,
за допълнително финансиране на училищата и детските градини, в които не е достигнато
увеличение на възнагражденията на персонала от 8 на сто към 31 август 2013 г. спрямо 31
декември 2012 г.
Обнародвано е Постановление № 240 от 18 октомври 2013 г., с което е допълнено
Постановление № 234 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на младежта и спорта.
Спортно училище "Васил Левски" – Пловдив е определено, като второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити към министъра на младежта и спорта.
С Постановление № 241 от 21 октомври 2013 г. е изменен Правилникът за
структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура". С
направените промени се намали числеността на персонала в Агенция "Пътна инфраструктура"
от 1523 на 1511 щатни бройки.
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Обнародван е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството,

функциите и дейността
инфраструктура".

на

Държавно

предприятие

"Пристанищна

Допълнена е Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и
икономия на енергия в сгради.
Създаден е нов чл. 1а, който предвижда националните минимални изисквания към
енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти да се определят и сравняват
по отношение на равнищата на оптималните разходи в съответствие с изискванията на
Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 2012 г. за допълване на Директива
2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна
методологична рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с
минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти
(ОВ, L 81/18 от 21 март 2012 г.).
Резултатите и входящите данни и допускания, използвани за изчисленията, ще се предоставят
с доклад до Европейската комисия на редовни интервали, които са не по-дълги от пет години.
Изменена и допълнена е Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне
достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население”. Уточни се, че
предоставянето на информация от Министерството на регионалното развитие на органите на
съдебната власт от Национална база данни "Население" е безвъзмездно.
Информация в електронен вид на технически носител се предоставя от Главна дирекция
"Гражданска регистрация и административно обслужване". Когато тази информацията е за
нуждите на Прокуратурата на Република България тя ще се предоставя чрез отделен достъп с
програмен интерфейс. Обемът на предоставените данни е следният: ЕГН, име (собствено,
бащино и фамилно), месторождение, гражданство, постоянен адрес и настоящ адрес.
Прокуратурата на Република България трябва да предостави на Главна дирекция "Гражданска
регистрация и административно обслужване" списък с IP адреси, от които програмният
интерфейс ще бъде използван, като за целта ще се попълва заявление по образец съгласно
новото приложение № 1 към наредбата.
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
В "Държавен вестник", бр. 93 от 2013 г. е обнародвано Решение № 5079 от 10 април

2013 г. по адм. д. № 9787 от 2012 г. на ВАС, с което са обявени за нищожни: § 1, § 2, § 3,
§ 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17 и § 18 от Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г.) и
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съответно изменените и допълнени с нея текстове на чл. 2, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 5 и 6, чл. 10,
ал. 1, т. 4 и ал. 8, т. 2а, чл. 18, ал. 3, чл. 20, ал. 2, чл. 25, ал. 3, чл. 31, ал. 5, чл. 33, ал. 3, чл. 36,
ал. 1, чл. 38, ал. 3, чл. 39, ал. 1 и ал. 5, чл. 41, ал. 3, чл. 42, ал. 4, т. 10 и т. 11 от § 1 от ДР,
Приложение № 1, 2, 17, 20 и 21 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
Според съдебния състав на Върховния административен съд, първо отделение, "основателни
са доводите за нищожност поради липса на материална компетентност на органа, издал
подзаконовия нормативен акт". В решението се отбелязва: "нормите, въвеждащи регистриране
на продажбите по чл. 3, ал. 5 чрез ФУВАК, както и тези, регламентиращи реда и начина за
регистрация, сервиз, контрол, начин на действие и пр. на този вид фискални устройства, са
създадени без наличие на материална компетентност на органа, издал подзаконовия
нормативен акт, поради липса на законова делегация".
АКТУАЛНО
Сградата за Софийския районен съд и Софийска районна прокуратура ще бъде готова
до края на годината.
Във връзка с изявлението на съдия Методи Лалов, председател на Софийски районен съд, за
нарушена комуникация между Министерство на правосъдието и Софийски районен съд,
пресцентърът на Министерство на правосъдието информира: На 14.08.2012 г. е сключен
договор след проведена обществена поръчка, между Министерство на правосъдието и „ФСтрой груп” ЕООД на стойност 5 310 000 лв. с ДДС, за преустройство на сградата на бул. „Цар
Борис III” (бившето ГУСВ).
Министерски съвет внесе в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Проектът съдържа предложения за
разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението на
стоки с висок фискален риск на територията на Република България. Съгласно мотивите към
законопроекта 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.
Предлаганите промени предвиждат на фискален контрол да подлежи движението на всички
стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката –
територията на страната, територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или на
трета страна. Фискалният контрол няма да се прилага по отношение на стоките под
митнически режим.
С предложения законопроект се уреждат подробно процедурите по извършване на фискален
контрол, задълженията за лицата в производството по фискален контрол, редът за обжалване
действията на органите по приходите, като са предвидени административнонаказателни
разпоредби за нарушения по фискалния контрол.
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Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения на разпоредби от ДОПК,
регламентиращи
практическото
прилагане
на
процедурата
за
административно
сътрудничество на Република България с другите държави - членки на Европейския съюз,
съгласно Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното
сътрудничество в областта на данъчното облагане, транспонирана в националното
законодателство от 1 януари 2013 г.
Със законопроекта се предлагат и промени, свързани с усъвършенстване на единната сметка
за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски. Създава се правна възможност
за разсрочване и отсрочване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски
при облекчени условия за по-дълъг период и в по-голям размер.
Комисията по икономическата политика и туризъм прие на първо четене промените в Закона
за здравето, внесени на 16 октомври 2013 г. от Спас Панчев и група народни представители.
Измененията предвиждат да отпадне пълната забрана за тютюнопушене в затворени
помещения.
Обжалванията и възраженията срещу решенията на Националната експертна лекарска
комисия ще се правят пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или
настоящият адрес на жалбоподателя, а не пред Административния съд – София-град, както е
сега. Това предвиждат промени в Административнопроцесуалния кодекс, приети на първо
четене от парламента.
Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, с които се разширява обхватът на данъчните облекчения за млади
семейства. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2014 г. С измененията се
предоставя възможност данъчното облекчение за млади семейства да се ползва и от
чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския
съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство. Предложението за разширяване обхвата на данъчното облекчение за млади
семейства е свързано с открита процедура по нарушение на правото на Европейския съюз от
Европейската комисия. Според ЕК данъчното облекчение за млади семейства създава
преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за България
физически лица, спрямо такива, които, въпреки че получават по-голяма част от доходите си в
България, са установени за данъчни цели в друга държава - членка на ЕС.
Храмовете, молитвените домове и манастири да не плащат такса смет, предвиждат промени в
Закона за местните данъци и такси, които Народното събрание прие на първо четене. Със
законопроекта се предлага и освобождаване от данък върху недвижимите имоти и с данък при
придобиване на имущества на храмове, молитвени домове и манастири, които се ползват за
извършване на богослужение, както и на поземлените имоти, върху които са построени. С
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измененията се предвижда данъчното облекчение за превозните средства да бъде в
зависимост от екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови
газове.
Парламентът прие на първо четене и промени в Закона за счетоводството. Те предвиждат при
съставяне на първичните счетоводни документи, които засягат само дейността на
предприятието, чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя може да
се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ
съставителя. С измененията се дава дефиниция на "цифров или друг идентификатор". Това е
цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства еднозначно на
лицето,
което
има
права
за
извършване
на
определени
действия.
Разширяване на обхвата на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък,
предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети на първо четене
от парламента. Предвид изтичането на действието на Насоките за регионална помощ за
програмния период 2007-2013 г. и приетите от Европейската комисия нови Насоки за
регионална помощ за програмния период 2014 - 2020 г., в законопроекта е предложено
изменение на съществуващото данъчно облекчение за минимална и регионална държавна
помощ. Предвижда се като община с висока безработица да се разглежда община, в която за
предходната година преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от
средната за страната за същия период. Досегашният режим обхващаше общини, в които
безработицата е над 35 на сто по-висока от средната за страната за предходната година.
Едновременно с това се въвеждат нови условия за данъчно задълженото лице, което следва
да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, от които най-малко
50 на сто да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Също така през целия
данъчен период 30 на сто от персонала трябва да бъдат хора с постоянен адрес в общини от
списъка с общини, в които за предходната година 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 влезе в сила само след
постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му
с Насоките за националната регионална помощ за 2014 - 2020 г., се отбелязва в мотивите към
законопроекта.

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерски съвет

Постановление № 242 от 23
октомври 2013 г. за определяне
размера на линията на бедност за
страната за 2014 г.
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Министерство на
земеделието и храните

Постановление № 243 от 23
октомври 2013 г. за определяне на
условията и реда за предоставяне
на информация и данни за
въвеждане в Информационната
система
на
Европол
в
съответствие
с
Решение
2009/371/ПВР на Съвета от 6
април 2009 г. за създаване на
Европейска полицейска служба
(Европол)

Предстоящо обнародване

Наредба
за
изменение
и
допълнение на Наредбата за
условията и реда за дейността на
животновъдните
стопанства
в
планинските
и
други
неблагодетелствани райони

Предстоящо обнародване
в брой 94

Наредба
за
изменение
и
допълнение на Наредба № 4 от
2008
г.
за
специфичните
изисквания при производството,
съхранението и транспортирането
на
сурово
краве
мляко
и
изискванията
за
търговия
и
пускане на пазара на мляко и
млечни продукти

Предстоящо обнародване
в брой 94

Наредба
за
изменение
и
допълнение на Наредба № 1 от
2008 г. за изискванията за
търговия с яйца за консумация

Предстоящо обнародване
в брой 94

Правилник
за
изменение
и
допълнение на Устройствения
правилник
на
Контролнотехническата
инспекция
към
министъра на земеделието и
храните

Предстоящо обнародване
в брой 94
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Министерство на
икономиката и енергетиката

Наредба
за
изменение
и
допълнение на Наредба № 16-334
от 2007 г. за топлоснабдяването

Предстоящо обнародване
в брой 94

Министерство на труда и
социалната политика

План за действие по програмата в
страната 2013 - 2017 г. между
правителството
на
Република
България и Фондът за децата на
ООН (УНИЦЕФ)

Предстоящо обнародване
в брой 94

Правилник
за
изменение
допълнение на Правилника
устройството и дейността
Националния
институт
помирение и арбитраж

и
за
на
за

Предстоящо обнародване

Министерство на
регионалното развитие

Наредба
за
изменение
и
допълнение на Наредба № 4 от
2004 г. за условията и реда за
присъединяване на потребителите
и
за
ползване
на
водоснабдителните
и
канализационни системи

Предстоящо обнародване

Конституционен съд

Решение № 9 от 22 октомври 2013
г. по к.д. № 18 от 2013 г.

Предстоящо обнародване
в брой 94

Върховен административен
съд

Решение № 8660 от 17 юни 2013 г.
по адм. д. № 10332 от 2012 г.

Предстоящо обнародване
в брой 94

ИНТЕРЕСНО

26 октомври
Празник на свети Димитър Солунски (Димитровден).
Празнуват: Димитър, Димитрина, Димитричка, Мита, Митка, Митко, Митьо, Димо, Дима, Димка,
Драган, Митра, Деян и др
Професионален празник на ковачите, техниците, инженерите и металурзите

28 октомври
Световен ден на анимацията (от 2002 година, в чест на първата публична прожекция на
Емил Рейно на т.нар. "светлинни пантомими" през 1892 г.)
Седмичен информационен бюлетин
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31 октомври
Международен ден на Черно море
ЗАБАВНО
***
Краят на работния ден в голяма търговска банка. Чистачката плахо чука на вратата на
директора:
- Господин директор, искам да ви помоля, ако е възможно да ми оставите ключа от трезора..
- Лельо Пенке, ти нещо не си в ред. Как така ще ти оставям ключа от трезора...!?!?
- Ами, добре. Щом не може - не може. Обаче да знаете, че вече ми писна да отключвам с
кламер, за да измия пода вътре...
***
РЕДАКЦИЯ
Главен редактор: Валентина Савчева
Отговорен редактор: Наталия Кьосева
Безотговорен редактор: Веселин Петров
Електронна поща: actual@ciela.net
Брой абонати към 11 октомври: 3182
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