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***

"И лесното може да бъде трудно, ако не знаеш пътя."

За да не губите своя път - Ciela 5.1!

***

НОРМИ

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 96 от 2013 година

Обнародвана е Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за 
експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни 
обекти с която се определят изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и на 

специализираните пристанищни обекти по чл. 111а и 111б от Закона за морските 

пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, за 

квалификацията на работната сила и за издаване на удостоверения за експлоатационна 

годност. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2000/59/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. и Директива 2001/96/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 4 декември 2001 г. Отменя се Наредба № 9 от 2005 г. за 

изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (обн., ДВ, бр. 65 от 2005 г.)
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С Постановление № 246 от 24 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на 
нормативни актове на Министерския съвет се изменят:

 Постановление № 158 от 24 юли 2012 г. за приемане на Списък на 

продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с 

двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

 Правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, 

свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

 Списък на продуктите, свързани с отбраната

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 97 от 2013 година

Обнародван е Указ № 207 от 04.11.2013 г. за връщане за ново обсъждане в 
Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за 
чужденците в Република България като мотивите на президента са относно приетите 

текстове, които според президента не предвиждат работещ механизъм срещу злоупотреби 

с правото на постоянно пребиваване на чужденци и възможността за придобиване на 

българско гражданство по облекчен ред.

С Постановление № 249 от 31 октомври 2013 г. за определяне нов размер на 
минималната работна заплата за страната, в сила от 01.01.2014 г. Определя се 

минималната месечна работна заплата за страната 340 лв. и на минималната часова 

работна заплата 2,03 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-

дневна работна седмица. 

Обнародвана е Наредба № 7 от 28 октомври 2013 г. за условията и реда за 
сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във 
и от официалната сортова листа на Република България с която се уреждат: 1. 

вписването и отписването на сортовете растения във и от официалната сортова листа; 2. 

изпитването на сортовете земеделски растения с цел признаване за вписване в Официалната 

сортова листа на Република България и/или провеждане на експертиза по същество за 

получаване на правна закрила съгласно чл. 38 от Закона за закрила на новите сортове 

растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ); 3. публикуването на официалната сортова листа и 

бюлетин с резултати от сортоизпитването на новопризнатите сортове съгласно чл. 13, ал. 9 от 

Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ); 4. воденето на регистър на заявените за 

изпитване и на признатите сортове земеделски растения по чл. 4, т. 2 ЗППМ. Отменя се 

Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и 

отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република 

България.
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Обнародвана е Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г. за изискванията за 
местоположението, пригодността и оборудването на помещението за 
извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за 
образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде 
зает в осъществяването на туристическата дейност се определят изискванията: 1. 

към помещенията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност; 2. за 

образование, езикова квалификация и стаж на лицето с функциите по управление на 

туроператорската и/или туристическата агентска дейност; 3. за образование и езикова 

квалификация на персонала на туроператори и/или туристически агенти.

Изменят се и следните документи:

 Инструкция № Із-37 от 12 януари 2012 г. за условията и реда за носене на служебно 

оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от 

Кодекса за застраховането и за Методиката за уреждане на претенции за обезщетение 

на вреди, причинени на моторни превозни средства

 Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за 

осигуряване на безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични 

условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на 

МВР, които работ...Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като 

наркотични

 Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в 

бюджетните организации

 Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и 

дейности

 Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища 

в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните 

училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за 

допълнително фина...

 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

 Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

 Правилник за устройството и дейността на Антидопинговия център

 Решение № 122 от 2 март 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за 

опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна

 Решение № 802 от 4 декември 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за 

опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна
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 Решение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата 

по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 Устройствен правилник на министерството на младежта и спорта

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Тълкувателно решение 6 от 06.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК на ВКС, 

относно въпроси по съдебните разноски реши:

1. Съдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат, когато страната е заплатила 

възнаграждението. В договора следва да е вписан начина на плащане - ако е по банков път, задължително 

се представят доказателства за това, а ако е в брой, то тогава вписването за направеното плащане в 

договора за правна помощ е достатъчно и има характера на разписка.

2. Страната следва да представи списък за разноски по чл. 80 ГПК, дори когато е направила само един 

разход в производството, за който е представено доказателство.

3. При намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение, поради прекомерност по реда 

на чл. 78, ал. 5 ГПК, съдът не е обвързан от предвиденото в § 2 от Наредба № 1/09.07.2004 г. ограничение и 

е свободен да намали възнаграждението до предвидения в същата наредба минимален размер.

4. Разноските, направени от молителя в производство по отмяна на влязло в сила съдебно решение, когато 

молбата е уважена, се присъждат с решението по съществото на спора.

5. Направените от страните в обезпечителното производство разноски се присъждат с окончателното 

съдебно решение по съществото на спора, с оглед крайният му изход.

6. Размерът на възнаграждението на особен представител по смисъла на чл. 47, ал. 6 ГПК и чл. 48, ал. 2 

ГПК се определя от съда при условията на Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения.

7. Особеният представител на ответника по чл. 47, ал. 6 ГПК не дължи държавна такса, тъй като същата се 

дължи от страната.

8. Липсата на представен списък по чл. 80 ГПК в хипотезата, при която съдът не се е произнесъл по 

искането за разноски не е основание да се откаже допълване на решението в частта му за разноските.

9. Молбата за изменение на съдебното решение в частта за разноските, когато страната не е представила 

списък по чл. 80 ГПК, е недопустима.

10. Държавните учреждения дължат държавна такса при въззивно и касационно обжалване на решения по 

трудови дела и дела по искове за парични вземания на държавните служители по Закона за държавния 

служител.

11. Претенцията за разноски по чл. 80 ГПК може да бъде заявена валидно най-късно в съдебното 

заседание, в което е приключило разглеждането на делото пред съответната инстанция.

12. Компетентен да се произнесе по искане за освобождаване от държавна такса по чл. 83, ал. 2 ГПК при 

обжалване е съдът, пред който е направено искането.

13. Компетентен да се произнесе по искане за освобождаване от внасяне на такси и разноски по чл. 83, ал. 2 

ГПК е съдебният състав, разглеждащ делото.
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14. Началният момент, от който започва да тече срока по чл. 248, ал. 1 ГПК за подаване на молба за 

допълване или изменение на решението в частта за разноските и по отношение на страната, която няма 

интерес да го обжалва, тече от уведомяването й за решението, ако същото е обжалваемо.

15. Решението по чл. 78а НК, с което наказателният съд освобождава подсъдимия от наказателна 

отговорност и му налага административно наказание, е приравнено по значение на влязла в сила присъда и 

по смисъла на чл. 83, ал. 1, т. 4 ГПК.

16. Минималният размер на адвокатското възнаграждение по трудови дела с определен материален 

интерес се определя по чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/2004 г. на Висшия адвокатски съвет за 

минималните размери на адвокатските възнаграждения.

17. По жалба срещу решение за допускане на делба се дължи държавна такса като по неоценяем иск по чл. 

18, ал. 1, вр. чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

18. Държавна такса в хипотезата на обективно кумулативно съединяване на искове по чл. 422 във връзка с 

чл. 415 ГПК се дължи съгласно чл. 72, ал. 1 ГПК за всеки съединен иск в размерите, посочени в чл. 1 от 

Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, като от общия сбор се приспада 

вече платената такса в заповедното производство.

19. Понятието "разноски по прехвърлянето на имота" по смисъла на чл. 364, ал. 1 ГПК включва и нотариална 

такса.

20. Размерът на държавната такса при предявен иск за връщане на вещ, предадена на облигационно 

основание следва да се определя от вида на търсената защита и съответно приложимата 

материалноправна норма, която е от значение за цената на иска по чл. 69 ГПК.

21. По дела, съставляващи спорна съдебна администрация, когато друго изрично не е предвидено в 

нормативен акт, се дължи държавна такса в размера по чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които се 

събират от съдилищата по ГПК.

22. Държавната такса в производство по налагане на мерки за защита от домашното насилие (чл. 11, ал. 2 и 

3 ЗЗДН) е в размера по чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

23. Държавните служители в МВР са освободени от заплащане на държавни такси по граждански дела, 

свързани с тяхното служебно правоотношение.

24. Определението на въззивния съд за допълване или изменяне на въззивното решение в частта за 

разноските се обжалва по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

АКТУАЛНО

Годишните награди за правосъдие „Темида-цената на истината“.

http://www.sac.government.bg/news/bg/2013118-0

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Министерски съвет Постановление № 255 от 7 

ноември 2013 г. за изменение и 

Предстоящо обнародване
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допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за народната 

просвета

Народно събрание Закон за допълнение на Закона за 

счетоводството

Предстоящо обнародване

Закон за изменение и допълнение 

на Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица

Предстоящо обнародване

Закон за изменение и допълнение 

на Закона за корпоративното 

подоходно облагане

Предстоящо обнародване

Закон за изменение и допълнение 

на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс

Предстоящо обнародване 

в брой 98

Закон за изменение и допълнение 

на Закона за прилагане на Общите 

организации на пазарите на 

земеделски продукти на 

Европейския съюз

Предстоящо обнародване 

в брой 99

Закон за изменение и допълнение 

на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност

Предстоящо обнародване 

в брой 99

Българска народна банка Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 31 от 

2007 г. за реда и условията за 

сетълмент на държавни ценни 

книжа

Предстоящо обнародване

Министерство на 

финансите, Българска 

народна банка

Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 5 от 

2007 г. за реда и условията за 

придобиване, регистриране, 

изплащане и търговия с държавни 

ценни книжа

Предстоящо обнародване

ИНТЕРЕСНО
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8 ноември

Архангеловден

Празнуват: Ангел и Михаил, Ангелина, Ангелинка, Емил,Милена, Милен, Михаела, Михо, освен 
това Радка, Радослав, Радостина, Райна, Райко, Райчо, Рафаил, Руска, Руси, Руслан, Гаврил и 
др.
Професионален празник на месарите, колбасарите, полицаите

11 ноември

Св. мчци Мина, Виктор и Викентий. мчца Стефанида. преп. Теодор Студит, изповедник
Празнуват: Виктор, Виктория, Мина, Минка, Минчо и др.

ЗАБАВНО

***

В момента не разполагаме със ЗАБАВНО, очаквайте го следващата седмица!

***
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