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НОРМИ
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 100 от 2013 година
Обнародван е Закон за допълнение на Закона за счетоводството. С приетите
промени се предвиди при съставяне на първичните счетоводни документи, които засягат само
дейността на предприятието, чрез автоматични устройства или системи, подписът на
съставителя да 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.
Промените влизат в сила от 1 януари 2014 г.
Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху

доходите на физическите лица. С по два процента всяка година пада данък "лихва" от
следващата година, през 2017 г. ставката ще е нулева. Сега окончателният налог, с който се
облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни
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сметки в търговски банки, е 10 процента. С решението си парламентът предвиди данъчната
ставка върху лихвите да бъде осем на сто през 2014 г.; шест на сто - за доходите, придобити
през 2015 г., и четири процента - за 2016 г. С гласуваните промени парламентът даде
възможност от данъчното облекчение за млади семейства да се ползват и чуждестранни
физически лица, установени за данъчни цели в държава - член на Европейския съюз или в
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и
земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за
производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на
доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2013 г. под формата
на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет,
не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 ЗДДФЛ и не подлежат на облагане с данък,
когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна
декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2013 г.
Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното

подоходно облагане. Разширява се обхватът на общините с висока безработица, в които
може да се преотстъпва корпоративен данък. От преференцията могат да се възползват
данъчно задължени лица, извършващи производствена дейност в общини, в които за
предходната година преди текущата има безработица с 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. В същото време се въвеждат и нови условия за
възползване от данъчното облекчение. Данъчно задълженото лице 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 с висока
безработица. 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. С данък при източника няма да се облагат доходите от лихви по
облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице и допуснати
до търговия на регулиран пазар в страната или в държава - членка на Европейския съюз, или
на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
реши още парламентът. Предвидено е освобождаване при определени условия и на доходите
от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице - емитент на облигации или на други
дългови ценни книжа.
Обнародвани са: Указ № 215 за освобождаване на Мая Николова Добрева от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Черна гора и Указ
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№ 216 за назначаване на Ангел Николаев Ганев за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Беларус.
С Постановление № 256 от 13 ноември 2013 г. Министерския съвет прие нова
Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, с която се
транспонират изискванията на директивата от 2012 г. за отпадъците от този вид оборудване.
Целта е да се подобри събирането, повторната употреба и рециклирането на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), така че да намалеят отпадъците, а
ресурсите да се използват по-ефективно. Договорен е преходен период за постигане на целите
по събиране на ИУЕЕО – за календарната 2016 г. в страната ни следва да се събира ИУЕЕО в
количество, равно на 41% от средното тегло на електрическото и електронно оборудване
(ЕЕО), пуснато на пазара през предходните три години. От 2020 г. целта става 65 процента.
От 1 януари 2018 г. обхватът на Наредбата се разширява и ще се прилага за почти всички
видове ЕЕО. В допълнение, от началото на 2014 г. в обхвата на Наредбата се включват и
фотоволтаичните панели. От 1 януари 2015 г. целите по рециклиране, оползотворяване и
подготовка за повторна употреба на ИУЕЕО се увеличават с още 5%, спрямо тези, които се
прилагат в момента.
За дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители и
имат търговска площ по-голяма от 400 кв. м., определена за ЕЕО, се предвижда в търговския
обект или на входа на обекта да приемат без заплащане много малки по размер ИУЕЕО (при
които нито един външен размер не надвишава 25 cm), без крайните потребители да са
задължени да закупуват ЕЕО от подобен вид.
Въвежда се възможността за лицата със седалище в друга държава-членка и които пускат на
пазара на България ЕЕО, да могат да назначат упълномощен търговски представител, който
да отговаря за изпълнението на задълженията им по наредбата.
Въвеждат се минимални изисквания при какви условия и каква придружаваща документация
да се извършват превозите на ЕЕО, за което има съмнения, че представлява ИУЕЕО.
Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г. С него се правят промени и в продуктовите
такси, които ще бъдат дължими за електрически и електронни уреди.
С Постановление № 257 от 14 ноември 2013 г. правителството прие изменения в
Наредбата за изискванията към напитките от плодове, приета с Постановление № 219 на
Министерския съвет от 2002 г. С промени в наредбата правителството въведе в националното
ни законодателство изискванията на Директива 2012/12/ЕС относно соковете от плодове и
някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека. Захарта се заличава от
списъка на разрешените съставки за сокове от плодове. В минимални количества тя остава
допустима за нектарите. Потвърждава се отново разграничаването между сок от изстискани
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плодове и такъв от концентрат, включват се доматите в списъка на плодовете, използвани за
производство на сокове от плодове, намаляват се стойностите по скалата на Брикс за някои
плодове (т.е. захарното съдържание на единица воден разтвор), разписва се изискване към
наименованията на продуктите, които да отразяват плодовете, представени в списъка на
съставките, включва се дефиниция за аромат.
Директивата се свежда само до соковете и нектарите от плодове. За останалите напитки,
съдържащи плодов сок или екстракти от растения, тя не е приложима. В тази връзка с
постановлението събирателното понятие „напитки от плодове“ се заменя със „сокове от
плодове и нектари от плодове“.
С Постановление № 258 от 14 ноември 2013 г. правителството предостави на
Министерството на правосъдието допълнителни 532 909 лв. Средствата са за изплащане на
задължения към „Енемона” АД, произтичащи от договор за строително-монтажни работи, вкл.
реконструкция, и анексите към договора.
Договорът е сключен между ВКС и дружеството през юни 2001 г. първоначално за
реконструкция на сутерена, партера и първия етаж на Съдебната палата в София, а в
последствие е разширен до реконструкция и на другите етажи.
С Постановление № 259 от 14 ноември 2013 г. за одобряване на допълнителни
бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
правителството осигури средства в размер на 70 000 лв. предназначени за изплащане на
парични награди на служители с полицейски правомощия за 2013 г.
Обнародвано е Решение № 625 от 18 октомври 2013 г. за отчуждаване на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект
„Интермодален терминал в Южен – Централен район на планиране в България – Пловдив“ на
територията на община „Родопи“, област Пловдив
Правителството взе решение за разместване на почивни дни през 2014 г. (вж. Решение №

697 от 14 ноември 2013 г.) и обяви 2 май 2014 г. (петък), 5 май 2014 г. (понеделник) и 31
декември 2014 г. (сряда) за почивни дни, а 10 май 2014 г. (събота), 31 май 2014 г. (събота) и 13
декември 2014 г. (събота) за работни дни.
Причините за разместването са, че през 2014 г. официалният празник 1 май – Ден на труда и
международната работническа солидарност, е в четвъртък, а следващият ден по календар –
петък, 2 май, е работен ден. Официалният празник 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и
Българската армия, се пада във вторник, а предишният ден – понеделник, 5 май, е работен
ден. 31 декември 2014 г. – сряда, който е непосредствено преди 1 януари 2015 (Нова година),
също е работен ден.
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До края на тази година ще има още едно разместване на почивни и работни дни, реши
правителството (вж. Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение
на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013
г.). Кабинетът обяви 23 декември 2013 г., понеделник, за почивен ден, а 21 декември 2013 г.,
събота, за работен. По този начин ще се избегне двукратното накъсване на почивни и работни
дни около Коледа.
Припомняме, че 31 декември 2013 г., вторник, също е обявен за почивен ден, който ще се
отработва на 14 декември 2013 г., събота.
Обнародвани са изменения и допълнения на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и
условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа и

Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа.
Промените в наредбите са свързани с реализацията на проект за участие на системата за
регистрация и сетълмент на държавни ценни книжа (ДЦК) в БНБ (BNBGSSS) като
спомагателна система в TARGET2-BNB. Чрез нея участниците на пазара на ДЦК ще могат да
извършват паричен сетълмент в евро по операциите на първичен и вторичен пазар с ДЦК,
деноминирани и платими в евро, с което се свеждат до минимум кредитните и ликвидни
рискове за инвеститорите. Осигурена е също възможност българските банки да извършват
трансгранично прехвърляне на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, в централни депозитари
на други държави от ЕС. Това, от една страна, ще улесни достъпа им до кредитни линии от
международни финансови институции, а от друга, ще стимулира привличането на
чуждестранни инвестиции в български дългови инструменти.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 101 от 2013 година
Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и

такси.
От такса битови отпадъци ще се освобождава имот, който не се ползва през цялата година и е
подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната
година в общината по местонахождение на имота. Народните представители приеха да бъдат
освободени от такса също храмовете, манастирите и молитвените домове, предназначени за
богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени - собственост
на законно регистрираните вероизповедания в страната.
От 2015 година ще отпадне възможността общините да събират такса битови отпадъци в
размер, определен на база данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова
стойност или пазарната им цена. По този начин се осигурява необходимият времеви ресурс за
определяне на база, осигуряваща пряка връзка с извършените разходи по предоставяне на
услугата. Във връзка с това Министерският съвет, съвместно с Националното сдружение на
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общините в Република България, ще разработи методика за изготвяне на план-сметка с
необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне
размера на таксата за битови отпадъци.
Облагането с данък върху превозните средства ще бъде в зависимост от екологичните
стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове. Народните
представители гласуваха за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW
включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на
екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", данък за съответната
година да се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет.
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на
екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът ще се заплаща с 50 на сто намаление, а за
съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения данък.
Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" ще се удостоверяват чрез
предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с
определената от производителя екологична категория.
Изменя се и се допълва Закона за акцизите и данъчните складове.
Основната част от промените са следните:
Увеличаване на акцизните ставки за природен газ, използван като моторно гориво и гориво за
отопление, както и за тежките корабни горива. Увеличението на акцизните ставки е, както
следва:
- за природен газ, използван като моторно гориво - от 0,85 лв. на 5,10 лв. за 1 гигаджаул;
- за природен газ, използван като гориво за отопление - от 0,10 лв. на 0,60 лв. за гигаджаул;
- за тежките корабни горива - от 600 лв. на 645 лв. за 1000 кг.
На основание член 15, параграф 1, буква "и" от Директива 2003/96/ЕО Република България е
изпратила до Европейската комисия нотификация за прилагане на намалена акцизна ставка
върху природен газ, използван като моторно гориво, в размер 0,85 лв. за 1 гигаджаул за
период 6 години считано от 1 януари 2014 г. Очаква се произнасяне на Европейската комисия
по изпратената нотификация относно съвместимостта с правилата в областта на държавните
помощи. Във връзка с това е предвидено, че при одобрение от Европейската комисия до
изтичането на срока на действие на акта за одобряване на държавната помощ приложимата
акцизна ставка за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 ще се запази на 0,85
лв. за 1 гигаджаул.
Дефинирани са характеристиките на "отпадъците от тютюн" (остатъци от тютюневи листа), тъй
като отпадъците от тютюневи листа не са в обхвата на Закона за акцизите и данъчните
складове (ЗАДС) до момента, в който не се установи предлагането им на пазара за продажба
на дребно. С оглед на това и с цел предотвратяване на злоупотреби и отклонение от акцизно
облагане се регламентира ред за лицата, извършващи дейности с тези стоки.
Предвижда се допълнение в чл. 20, ал. 2, т. 1а ЗАДС с оглед равнопоставеност на данъчно
задължените лица, като се даде възможност на малките винопроизводители в случаите, когато
Седмичен информационен бюлетин

6

изпращат акцизни стоки до лицензиран складодържател на територията на страната, също да
прилагат режима отложено плащане на акциз.
Въвежда се нов раздел ІІа "Лицензиране при особени случаи", съгласно който на Държавна
агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" се предоставя възможност да се
лицензира по реда на ЗАДС за осъществяване на специфичните дейности по управление на
държавните резерви и военновременни запаси, тяхното създаване, съхраняване, опазване,
обновяване, поддържане, освобождаване, ползване, отчитане, финансиране и контролиране.
По този начин агенцията ще има възможност да съхранява в складовите бази, които са й
предоставени за управление, акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
С цел облекчаване дейността на лицензираните складодържатели са направени промени,
свързани с обезпеченията при режим отложено плащане на акциз (вж. чл. 77 и 78 ЗАДС).
Намалят се сроковете за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия (вж. чл. 90г
ЗАДС). Когато предоставените документи отговарят на изискванията на закона и
предоставената информация е достатъчна, митническите органи ще издават разрешението в
14-дневен срок от постъпване на искането, а не както досега в едномесечен срок.
Предвидени са изменения и допълнения в чл. 104 във връзка с правомощията на
митническите органи като органи по приходите в производствата по чл. 77 и 78 ДОПК - при
откриване на производство по прекратяване, прехвърляне, преобразуване, ликвидация и
несъстоятелност на предприятие данъчно задължените лица, да уведомяват и тях.
С Решение на Европейската комисия С(2011) 9152 от 5 декември 2011 г. е одобрена
предложената от Република България схема за държавна помощ "Намалена акцизна ставка
върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, чрез използване на
система от ваучери за гориво". Схемата е в сила до 31 декември 2013 г., но не е приведена в
действие, поради което Министерството на земеделието и храните е изпратило искане до
Европейската комисия за удължаване срока на действие на схемата до 31 декември 2014 г.
Във връзка с привеждането в действие за 2014 г. на схемата за държавна помощ в
националното законодателство са изготвени предложения за промени в ЗАДС и в Закона за
подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Мярката представлява схема за
подпомагане на земеделските производители, регистрирани по реда на ЗПЗП, и има за цел
създаване на облекчени условия за използваното от тях гориво при производството на
първични селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол
посредством ваучери за гориво. Помощта ще се предоставя под формата на ваучери за гориво
с предварително фиксирани количество гориво и номинална стойност на земеделски
производители за обработени земеделски земи, използвани ливади и отглеждани животни.
Ваучерите за гориво ще се издават от Държавен фонд "Земеделие".
При закупуване на гориво, необходимо за производството на първични селскостопански
продукти, земеделският производител има право да приспадне размера на акциза, посочен
като номинална стойност във ваучера. Ваучерът за гориво може да бъде използван
единствено за покупка на газьол като моторно гориво. Общата номинална стойност на
ваучерите за гориво ще се утвърждава със Закона за държавния бюджет на Република
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България за съответната година и ще се разпределя между земеделските производители на
базата на определени индивидуални годишни квоти за всеки производител.
Схемата за прилагане на държавната помощ ще влезе в сила след постановяване на решение
от Европейската комисия за съвместимостта й с правилата в областта на държавните помощи.
Изменя се и се допълва Закона за данък върху добавената стойност.
Направените промени са в следните насоки:
Промени, свързани с транспониране на Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 г. за
изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената
стойност:
- въвежда се нов специален режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност
(ДДС). Отчитането на ДДС по специалния режим за касова отчетност ще позволи на лицата,
които го прилагат, да го отчитат към бюджета при плащането по доставката от техните
клиенти. Едновременно с това е регламентирано, че при прилагането на този режим правото
на приспадане на данъчен кредит за данъчно задължените лица, които го прилагат, ще
възниква от момента, в който ДДС върху доставените им стоки или услуги е платен на техния
доставчик. Режимът не е задължителен, т.е. малките и средните предприятия имат право да
направят избор за неговото прилагане. Обхватът на този режим е дефиниран по следния
начин: предвиден е максимален праг на облагаем оборот за прилагане на режима не повече от
левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните 12
последователни месеца преди текущия месец, и изискване доставките по режима да са с
място на изпълнение в страната;
- определя се задължение на данъчно задължените лица да съхраняват данъчните документи
в оригиналния им вид, в който са създадени.
Друга част от промените са в резултат на констатирани несъответствия с правото на
Европейския съюз и привеждане на ЗДДС в съответствие с решения на Съда на
Европейския съюз:
- направени са изменения по отношение на доставките на стоки при условията на финансов
лизинг;
- регламентират се нови правила за формиране на данъчната основа;
- от тримесечен срокът, в който регистрираното лице може да упражни правото на приспадане
на данъчен кредит за наличните към датата на регистрацията активи, се променя на 12месечен с цел уеднаквяване на сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен
кредит с тези по чл. 72 от ЗДДС.
Направени са промени и във връзка с несъответствия на разпоредби на ЗДДС с Директива
2006/112/ ЕС:
- изменят се разпоредбите, които приравняват на възмездна доставка безвъзмездното
предоставяне на стоки или услуги за лични нужди или за цели, различни от икономическата
дейност на данъчно задълженото лице;
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- променят се правилата за определяне на данъчната основа при внос, като се предвижда, че
облагаемата стойност е митническата стойност, която се увеличава с присъщи на вноса
разходи, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната,
доколкото не са били включени в нея. Дефинира се понятието "Първо местоназначение" на
територията на страната.
- по отношение на освобождаването от данък при внос също са направени промени, които
привеждат в съответствие ЗДДС с Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г.
Направени са промени, свързани с дерогация от Директива 2006/112/ЕО относно общата
система на ДДС с цел улесняване на пътния и железопътния транспорт по Дунав мост II.
Друг особен режим, който се въвежда, е режимът на облагане на доставки на стоки и услуги на
Граничния комбиниран мост "Видин Калафат".

Обнародвани са още:
-

Закон за ратифициране на договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени

проценти между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк
Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията;
-

Указ № 217 за награждаване на проф. д-р Роланд Валтер Марти с орден „Св. св.

Кирил и Методий“ първа степен;
-

Указ № 218 за назначаване на Катя Илиева Делева – извънреден и пълномощен

посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Замбия;
-

Постановление № 260 от 18 ноември 2013 г. за одобряване на допълнителни

средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за декември 2013 г.
-

Решение № 714 от 18 ноември 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци, от находище „Брусарци“ –
участъци „Смирненски“ и „Брусарци“, разположено в землищата на гр. Брусарци и с.
Смирненски, община Брусарци, област Монтана, на „Индустриални минерали БГ“ – ЕООД,
София
-

Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на

двойното данъчно облагане на доходите и имуществото;
-

Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на

строителя, с който се определят:
1. редът за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;
2. изискванията към строителите, които кандидатстват за вписване в регистъра;
3. условията и редът за използване на отделните процедури от електронната структура на
регистъра;
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-

Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, с която се
определят условията и редът за:
1. издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики на сгради;
2. извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация;
3. издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
4. извършване на оценка на енергийните спестявания.
Изменена и допълнена е Наредба № 21 от 2010 г. за условията и реда за сертифициране
на летателната годност на военните въздухоплавателни средства.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС постанови Тълкувателно
решение № 3 от 15.11.2013 г. по тълк. д. № 3/2013 г., с което се произнесе по следните
въпроси:
1. Необходимо ли е решение на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност за
разпореждане с недвижим имот - собственост на дружеството или вещно право върху него, в
съответствие с компетентността на Общото събрание, предвидена в чл. 137, ал. 1, т. 7 от
Търговския закон, за действителността на разпоредителна сделка, сключена от
представляващия дружеството орган (управител /управители);
2. Приложима ли е разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД към органното представителство на
търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице, като органен
представител по силата на закона, на две търговски дружества.
Съгласно диспозитива на решението:
1. Решение на ОС на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е необходимо условие за
действителност на разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост на дружеството или
вещно право върху него, сключена от представляващия дружеството орган (управител
(управители).
2. Към органното представителство на търговските дружества при сключване на търговска
сделка от едно и също лице, като органен представител по силата на закона на две търговски
дружества, не се прилага забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД.

ВКС върна делото на шуменския прокурор Румен Пенев за ново разглеждане. Вж. Решение №
488 от 18.11.2013 г. по н.д. № 1612/2013 г., Н.К., І Н. О. НА ВКС

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
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Закон за изменение и допълнение на
Закона за водите

Предстоящо обнародване

Закон за ратифициране Изменението
на Приложение А на Конвенцията за
създаването
на
Европейски
комуникационен офис (ЕКО), прието
от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011
г. в Копенхаген

Предстоящо обнародване
в брой 102

Постановление № 262 от 21 ноември
2013 г. за изменение и допълнение на
Устройствения
правилник
на
Министерския съвет и на неговата
администрация,
приет
с
Постановление
№
229
на
Министерския съвет от 2009 г.

Предстоящо обнародване
в брой 102

Постановление № 261 от 21 ноември
2013 г. за отменяне на Наредбата за
регулиране на цените на топлинната
енергия

Предстоящо обнародване
в брой 102

Министерство на земеделието
и храните

Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за
условията и реда за прилагане на
мерките от Националната програма по
пчеларство за периода 2014-2016 г.

Предстоящо обнародване

Министерство на
инвестиционното проектиране,
Министерство на
регионалното развитие,
Министерство на вътрешните
работи, Министерство на
младежта и спорта

Наредба № V-12-707 от 15 ноември
2013 г. за условията и реда за
устройството,
безопасността
и
техническите
изисквания
към
съоръженията,
поставяни
в
увеселителни обекти

Предстоящо обнародване
в брой 102

Министерство на културата

Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-4 от 2007 г. за
провеждане
на
конкурсите
за
директори на държавните културни
институти

Предстоящо обнародване
в брой 102

Народно събрание

Министерски съвет
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Комисия за защита от
дискриминация

Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и
дейността на Комисията за защита от
дискриминация

Предстоящо обнародване

ИНТЕРЕСНО

24 ноември
Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий. Празнуват: Екатерина, Катерина, Катя и др.

25 ноември
Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Обявен с Резолюция 54/134 на
Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г.
Ден на Свети Климент Охридски и Свети Климент Римски. Празнуват: Климент, Климентина,
Клементина и др.

26 ноември
Преп. Алипий Стълпник. Преп. Яков Отшелник. Св. Стилиан Пафлагонийски.
Празнуват: Стилиян, Стелян, Стела, Стилян и др.
ЗАБАВНО
***
- Мило, тази рокля прави ли ме дебела?
- Не!
Сигурен ли си?
- Да!
- Дали да не я смения с другата, май е по-вталена.
- Както решиш, мила, във всичко изглеждаш прекрасно!
- Ммм, ама все пак, си мисля, че другата, като е и в черно, оптически ще ме втали.
- Ами, добре, мила, смени я.
...
На другия ден:
- Госпожо, защо застреляхте съпруга си?
- Защото каза, че съм дебела!
***
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Полицай обявил награда 1000 лева за най-изрядния шофьор. Спира един и вижда, че е найизряден - с хендсфри, с колан и всичко необходимо и го пита:
- Какво мислите да направите с парите?
- Първо мисля да изкарам шофьорска книжка - казва шофьорът.
Жена му до него рекла:
- Не го слушайте, господин полицай, като e пиян, говори големи глупости.
Дъщеря му допълва:
- Тате, казах ли ти, че с тази крадена кола няма да се измъкнем!
А от багажника се обажда един глас:
- Стигнахме ли вече границата?
***
РЕДАКЦИЯ
Главен редактор: Валентина Савчева
Отговорен редактор: Наталия Кьосева
Безотговорен редактор: Веселин Петров
Електронна поща: actual@ciela.net
Брой абонати към 4 октомври - 3177

Седмичен информационен бюлетин

13

