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***
"Тъй като виждаме това което се отразява, а вярваме на това което виждаме,
то животът ни зависи от този, който ни осветява пътя"
Бъдете независими - Ciela 5.1!
***
НОРМИ
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 86 от 2013 година
Изменена и допълнена Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри.
Основните промени са както следва:
- разписани са допълнителни алинеи към съществуващи членове за конкретизиране на
съответните разпоредби;
- разписани са допълнителни забележки към таблиците на образците на отчетните книги;
- променени са заглавия на някои образци на годишни отчети и форми за регистрация;
- отстранени са текстове, тълкувани нееднозначно от задължените лица;
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- въведен е нов образец на годишен отчет за лицата, извършващи дейности с отпадъци от
черни и цветни метали.
Основната цел на тези промени и допълнения от една страна са да се намали
административната тежест върху задължените лица, а от друга да се внесе яснота при
тълкуването и прилагането на Наредба № 2, както от задължените лица, така и от отговорните
институции.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 87 от 2013 година
Изменен е Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (вж.

Постановление № 220 от 2013 г.). С измененията е отразена новата структура на
Министерския съвет на Република България.
Техническата редакция предвижда навсякъде в текста на документа думите „Министерство на
регионалното развитие и благоустройството” и „министър на регионалното развитие и
благоустройството” да бъдат заменени с „Министерство на регионалното развитие” и с
„министър на регионалното развитие”.
Обнародвано е Постановление № 221 от 27 септември 2013 г. за предоставяне на
средства от централния бюджет за 2013 г. на „Български пощи” ЕАД за компенсиране на
несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по
Закона за пощенските услуги през 2011 г. С това постановление правителството предостави
6,5 млн. лв. от централния бюджет за 2013 г. на „Български пощи“ ЕАД. Средствата са за
компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната
пощенска услуга през 2011 г.
Предоставянето на средствата ще осигури предоставяне на универсалната пощенска услуга
на достъпни цени на територията на цялата страна. Това би гарантирало защита на
потребителите с ниска платежоспособност, както и социална закрила на работещите,
предоставящи универсалната пощенска услуга, особено в малките населени места,
характеризиращи се с голяма безработица. Осигуряването на финансирането ще допринесе и
за оздравяване на дружеството.
Обнародвано е Постановление № 222 от 27 септември 2013 г. за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.
Промените са свързани с допълване на процедурите за финансиране и ползване на новите
мерки за насърчаване на младежката заетост, подобряване на предоставяните посреднически
услуги, допълване на процедурата за възстановяване на изплатените средства по договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, прецизиране на условията за получаване на средства за насърчаване на
заетостта под формата на схеми за минимална помощ от работодателите или институциите
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осъществяващи обучение или професионално ориентиране, взаимодействието между
институциите с цел облекчаване на администрирането на процеса за предоставяне на услуги
на търсещите работа лица.
Разширява се приложното поле на Правилника за възстановяване на разходите, като се
включват разходите, извършени по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ от ОП „РЧР”, които са верифицирани, платени и допустими по ЗНЗ.
За облекчаване на процедурата за поддържане на регистрацията на безработните лица в
дирекциите „Бюро по труда” и преодоляване на формалния подход, ще се изготвя план за
действие и график за посещенията им, вписан в регистрационна карта. Лицата ще
потвърждават статуса си на място в бюрата по труда на определената им дата при среща с
трудовия посредник.
Трудовите посредници ще предоставят информация за посредническите услуги по заетостта,
организирани и предоставяни от дирекциите „Бюро по труда” на лицата, които не са
регистрирани, не учат и не работят и за които са получили информация по реда на
споразумението между министъра на труда и социалната политика и министъра на
образованието. Обменът на информация за регистрираните лица ще се извършва по служебен
път. Няма да се издават документи, удостоверяващи регистрацията на лицата на хартиен
носител.
Допълнени са процедурите при кандидатстване и са регламентирани изискванията, на които
следва да отговарят работодателите, обучаващите институции, както и лицата които започват
самостоятелна стопанска дейност, за да се гарантира законосъобразното отпускане на
средства. Работодател, който е декларирал неверни данни и е получил минимална помощ,
следва да възстанови пълния размер на получените средства заедно със законната лихва.
Очакваните резултати от прилагането на измененията в Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на заетостта са: подобряване на услугите за регистрираните безработни лица;
повишаване прозрачността при предоставяне на бюджетни средства на работодатели,
безработни лица и обучаващи институции при ползване на различни насърчителни мерки,
както и подобряване на взаимодействието между държавните институции за администриране
на процедурите, свързани с безработните лица.
Изменено е Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Изменена и допълнена е Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на
автомобилен превоз на опасни товари. С направените промени са отразени измененията и
допълненията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
(АDR), приложими от 2011 г.
Съгласно т. 1.6.1.21 от глава 1.6 на АDR 2011 г. след 31 декември 2012 г. свидетелства на
водачите, превозващи опасни товари, следва да се издават по предвидения в спогодбата нов
образец. Издадените преди това свидетелства могат да се използват до изтичането на срока
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им на валидност. Новите свидетелства на водачи, превозващи опасни товари, ще бъдат
изработвани от пластмаса и ще включват допълнителни защити като холограмнистикери, UV
защита, или плетеници (рисунък).
С измененията и допълненията в наредбата се въвеждат новия образец на свидетелството на
водач, превозващ опасни товари, както и текстове, които уреждат процедурата по издаването
му и отказа за издаване.
Въведени са и изискванията на Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 година
за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията
към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 332 от 2012 г.).

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
С разпореждане от 30.09.2013 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело
№ 7/2013 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, за приемане на
тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос:
Дължи ли се неустойка за забава по чл. 92, ал. 1 ЗЗД, когато договорът е развален
поради виновно неизпълнение на длъжника?

АКТУАЛНО
На заседание проведено на 03.10.2013 г. единодушно с 19 гласа "за" Висшият съдебен съвет
избра за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна
специализирана прокуратура Даниела Иванова Попова, досега изпълняваща тази функция.
На 4 октомври, петък, на специална церемония в Гербовата зала на “Дондуков” 2
президентът Росен Плевнелиев ще връчи традиционната награда “Джон Атанасов” за
насърчаване на постиженията на млади български изследователи в областта на
информационните и комуникационни технологии.
На 4 октомври от 14 ч председателят на ВКС проф. Лазар Груев свика национално съвещание
на съдиите заради предстоящия мониторингов доклад на ЕК по Механизма за сътрудничество
и оценка, който предстои да бъде готов в края на 2013 г.
На съвещанието ще бъдат обсъдени предстоящите задачи пред съдилищата за изпълнение на
препоръките от предишния доклад на ЕК и мерките по графика и плана за действие. Основен
доклад ще бъде изнесен от зам.-председателя на ВКС и председател на НК Павлина Панова.
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ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Министерски съвет

Постановление № 224 от 2
октомври 2013 г. за изменение и
допълнение на Тарифа № 1 към
Закона за държавните такси за
таксите, събирани от съдилищата,
прокуратурата,
следствените
служби и Министерството на
правосъдието,
приета
с
Постановление
№
167
на
Министерския съвет от 1992 г.

Предстоящо обнародване
в брой 88

Постановление № 225 от 2
октомври 2013 г. за изменение на
Наредбата
за
стандарти
за
качеството на околната среда за
приоритетни вещества и някои
други замърсители, приета с
Постановление
№
256
на
Министерския съвет от 2010 г.

Предстоящо обнародване
в брой 88

Постановление № 226 от 2
октомври 2013 г. за изменение и
допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет

Предстоящо обнародване
в брой 88

Постановление № 227 от 2
октомври 2013 г. за изменение на
Устройствения
правилник
на
областните администрации, приет
с Постановление № 121 на
Министерския съвет от 2000 г.

Предстоящо обнародване
в брой 88

Постановление № 228 от 2
октомври 2013 г. за предоставяне
на
допълнителни
бюджетни
кредити
по
бюджета
на
Министерството на вътрешните

Предстоящо обнародване
в брой 88
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работи за 2013 г. за увеличамване
щатната численост на персонала
на
Държавната
агенция
за
бежанците
при
Министерския
съвет
за
осигуряване
на
увеличения капацитет за прием на
лица, търсещи закрила
Министерство на
образованието и науката

Наредба
за
изменение
на
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

Предстоящо обнародване
в брой 88

Министерство на
транспорта,
информационните
технологии и съобщенията

Инструкция
№
24
от
27
септември 2013 г. за работа на
Центъра
за
планиране
и
разпределение на въздушното
пространство
на
Република
България

Предстоящо обнародване
в брой 88

Министерство на
здравеопазването

Наредба
за
изменение
и
допълнение на Наредба № 17 от
2008 г. за условията и реда за
провеждане
на
диагностика,
профилактика
и
контрол
на
внасяните паразитни болести

Предстоящо обнародване
в брой 88

ИНТЕРЕСНО

4 октомври
Ден на информационното общество - професионален празник на специалистите по
компютърна техника, информационни технологии и автоматика – обявен с Решение № 633 от
27 септември 2007 г. на Министерски съвет
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5 октомври
Международен ден на учителя – чества се по инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г.

6 октомври
Ден на архитектите, строителите и зидарите; Св.апостол Тома

9 октомври
Световен ден на пощата
ЗАБАВНО
***
Защо убихте жена си след 30 години брак?
- От мързел...
- Как така от мързел?!?
- Ами а днеска, а утре...
***
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