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“ Мисли за бъдещето – постоянното размишление за това, как да направиш повече,
поражда такова състояние на ума, при което не може да се каже, че има нещо невъзможно."
Няма невъзможни неща със Ciela 5.1!
***
НОРМИ
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 104 от 2013 година
Изменен и допълнен е Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни

жилищно-спестовни влогове. Предвижда се изплащането на левовите компенсации да
се извършва по реда на постъпилите заявления за реализирани права в срок до шест месеца.
При недостиг на средства в бюджета на фонда за текущата година задълженията за
неизплатените компенсации следва да се включват в размера на субсидията и да се изплащат
със следващия бюджет. Наред с това половината от постъпленията от продажбата на
жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт, да постъпват в
бюджета на фонда. Удължен е срокът по § 11, ал. 3 от Закон за изменение и допълнение на
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спестовни влогове (Дв, бр. 82 от 1991 г.) за упражняване на право на левова индексация от
лицата, включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на
жилище, до 30.11.2016 г. - шест години след одобряването на последните окончателни
списъци.
Изменен и допълнен е Административнопроцесуалния кодекс. Промените се отнасят
до правилата на местната подсъдност. Делата по оспорване на индивидуалните
административни актове ще се разглеждат от административния съд по седалището на
териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто
район се намира постоянния или настоящия адрес или седалището на жалбоподателя.
Като изключение от това правило се предвижда тези дела да се разглеждат от
административния съд, в района на които е седалището на органа, издал оспорения
индивидуален административен акт, когато актът има няколко адресати с постоянен или
настоящ адрес в райони, различни от района на териториалната структура на
администрацията на органа, издал акта или ако тази администрация няма териториална
структура. Делата по оспорване на общи административни актове се разглеждат от
административния

съд,

в

района

на

който

е

седалището

на

органа,

издал

административния акт. Ако седалището на органа издал оспорения административен акт е в
чужбина тези дела се разглеждат от Административния съд- град София. Исковете за
обезщетения се предявяват пред съда по адреса или седалището на жалбоподателя и когато
са обективно съединени с оспорването. Под „териториална структура на администрацията”
ще се разбира създадено с нормативен акт териториално организационно звено на
администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага
административния орган, при осъществяване на правомощията му. Неприключените дела,
чиято подсъдност се променя ще се разглеждат от съдилищата, в които са били образувани. В
тази връзка са направени промени и в чл. 112, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето, като се
предвижда решенията на НЕЛК да се обжалват пред административния съд, в чийто
район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя.
Допълнен е Кодекса на труда, като се въвежда отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5
годишна възраст. Предвижда се с него да се ползва работничката или служителката, която
осинови дете, навършило 2 годишна възраст, при условията на пълно осиновяване.
Правото на отпуск се отнася за периода от 365 дни от деня на предаването на детето за
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осиновяване, но не по-късно от навършването на 5- годишната му възраст. Със
съгласието на осиновителката, този отпуск може да се ползва и от осиновителя след
изтичане на 6 месеца от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от
навършването на 5- годишната му възраст. Правото на отпуск, при същите условия и в
същия размер има и работникът или служителят, ако сам е осиновил детето. Отпускът не
се ползва при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването и когато детето посещава
детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение. Времето през което се
ползва отпуска се зачита за трудов стаж. Във тази връзка е допълнен Кодекса за

социалното осигуряване, като се предвижда обезщетение при осиновяване на дете от
2 до 5-годишна възраст. За да получи такова обезщетение е необходимо лицето да е
осигурено за общо заболяване и майчинство; да има 12 месеца осигурителен стаж; да ползва
отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст при условията на пълно
осиновяване. Срокът през който се изплаща това обезщетение е 365 дни, но не по-късно от
навършването на 5 годишна възраст на детето.
Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Националната служба по

зърното към министъра на земеделието и храните.
Изменена и допълнена е Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда при който

лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества могат да бъдат
освободени от някои мерки за контрол. Предвижда се, че лекарствени продукти,
съдържащи наркотичните вещества Етилморфин, Кодеин и Фенобарбитал в комбинация с
други лекарствени вещества, в количества до 50 мг. за дозова единица и 1,25 % при неделими
продукти се освобождават от някои мерки за контрол: 1. Не се изисква разрешително за износ.
2. Не се изисква лицензия за търговия на дребно с лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, издадена по реда на ЗКНВП. 3. Предписват се на бяла рецептурна
бланка за еднократно отпускане.
Изменена и допълнена е Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и

оценяване съответствието на оборудването на морски кораби. С наредбата се
въведат изискванията на Директива 2012/32/ЕС на Комисията от 25 октомври 2012 година
за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (ОВ L 312,
10/11/2012, стр.1-61). За целите на Директива 96/98/ЕО международните конвенции и
стандарти за изпитване трябва да се прилагат в тяхната актуализирана версия. Редица
изменения на международните конвенции и приложимите стандарти за изпитване влязоха в
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сила след приемането на последния акт за изменение на Директива 96/98/ЕО от 2 септември
2011 г. Тези изменения са включени в Директива 2012/32/ЕС. Срокът за транспониране на
Директива 2012/32/ЕС, съгласно чл. 3, ал 1 от нея е 30 ноември 2013 г.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 105 от 2013 година
С Постановление № 271 от 29 ноември 2013 г. беше допълнена Наредбата за

допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети
съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за
екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението. С наредбата се определят
изискванията

за

екодизайн

към

продуктите,

свързани

с

енергопотреблението,

към

изискванията за екопроектиране. До 2012 г. бяха приети 16 такива регламента. От началото на
2013 г. са приети още четири – за компютри и сървъри, за прахосмукачки, за
топлоизточници

за

централно отопление

и комбинирани

топлоизточници

и

за

водонагреватели. Това наложи наредбата да бъде допълнена, за да може да се осигури
прилагането на процедурите за оценяване на съответствието и за новите четири продуктови
групи.
С Постановление № 269 от 29 ноември 2013 г. беше изменена и допълнена

Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за
хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях. Промените
са свързани с осигуряване възможността гражданите и организациите да заявяват и получават
предвидените в Закона за хазарта и в подзаконовите актове по прилагането му
административни услуги, като електронни услуги. Така се дава възможност и за
електронно предоставяне на услуги, които към настоящия момент са базирани само на
правилата за работа с документи на хартиен носител. В наредбата са направени и промени
свързани с намаляване на регулаторната тежест върху организаторите на хазартни игри
и дейности. В производството по издаване и промяна на лиценз отпада изискването за
предоставяне на документи, които нямат съществено значение при формиране волята на
лицензионния орган. Отпада задължението за регистрация на марка на производител на
игрално оборудване, намален е броят документи които се разглеждат от Държавната
комисия по хазарта в производството по промяна на собственик, съдружник или
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акционер с квалифицирано участие, както и в производството по преобразуване на
организатор на хазартни игри или дейности.
Правителството прие нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция

„Автомобилна администрация”. Предвижда се общата администрация да бъде
разделена в две отделни дирекции - едната с функции по правното, административното,
информационното обслужване и управлението на човешките ресурси, а другата - по
финансовото и счетоводното обслужване на агенцията. Друга съществена промяна в
структурирането на агенцията е създаването на 27 регионални дирекции „Автомобилна
администрация”, които досега бяха областни отдели под шапката на осем дирекции. С
устройствения правилник тези осем дирекции се закриват. Обособяването на 27 дирекции ще
бъде предоставена необходимата оперативна самостоятелност на директорите им за
вземане на решения в рамките на предоставените им правомощия.
Министерството на икономиката и енергетиката отмени Наредба № 7 от 2004 г. за

присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи.
Изменена и допълнена е Наредба № 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за
замеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Изменена и допълнена е Наредба № 65 от 2006 г. за изискванията към обектите за
търговия на едро с ветеринарномедицински продукти.
Изменена и допълнена е Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане
на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г.
Изменена и допълнена е Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес
на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
Изменена и допълнена е Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Министерството на образованието прие следните нови наредби - Наредба № 92 от 22

ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Еколог"; Наредба № 91
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от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в
текстилно производство"; Наредба № 90 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на
квалификация по професията "Химик-технолог"; Наредба № 89 от 22 ноември 2013 г. за
придобиване на квалификация по професията "Куриер"
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране прие нова Наредба № 4 от 5

ноември

2013

г.

за

присъединяване

към

газопреносните

и

газоразпределителните мрежи.
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
В Държавен вестник бр. 104 от 2013 г.
С Решение № 11 от 26 ноември 2013 г. по конституционно дело № 20 от 2013 г. КС
отхвърли искането на състав на Върховния административен съд за установяване на
противоконституционност на чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. Сред
мотивите на КС са посочени - Определянето на имоти за нуждите на зелената система в гр.
София, невъзможността да се осъществи застрояването им и дългият срок за провеждането
на отчуждителните процедури по чл. 17 ЗУЗСО, ограничават възможностите на собствениците
да ползват имотите си пълноценно. Диференцирането на данъчната тежест, отразено в
разпоредбите на Приложение № 2 към ЗМДТ, не може напълно да задоволи изискванията на
справедливостта при всички възможни хипотези на усложнения в правния статут на отделни
имоти. Тези ограничения и недостатъчната диференциация в облагането обаче, не са от
такова естество, че да извадят имоти от гражданския оборот, както твърдят вносителите, нито
да ги направят негодни за облагане обекти. Макар и в ограничени случаи, ползването на
такъв имот със стопанска цел е възможно и този имот представлява имущество,
освобождаването от данък на което може да се извърши само изрично и само със закон.
Той е и имущество, при отчуждаването на което собственикът има право на справедливо
обезщетение. Съдът намира, че мотивите на вносителите не могат да доведат до
противоконституционност на оспорената разпоредба на чл. 10, ал. 1 ЗМДТ. Липсата на
законова диференциация за постигане на повече справедливост в облагането на такива имоти
и на други имоти, за които не са налице подобни законови ограничения, не може да бъде
поправена с обявяването на разпоредбата на чл. 10, ал. 1 ЗМДТ за противоконституционна.
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Това може да направи единствено законодателят чрез изменения и допълнения на ЗМДТ, тъй
като само Народното събрание може да преценява целесъобразността от едно или друго
данъчно облекчение или освобождаване от данък. Това следва от изричната разпоредба
на чл. 60, ал. 2 от Конституцията.
В Държавен вестник бр. 105 от 2013 г.
С Решение № 12 от 28 ноември 2013 г. по конституционно дело № 9 от 2013 г. КС обяви за
противоконституционни чл. 17, ал. 1, т. 6 и чл. 17а, ал. 1, т. 2 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие. В мотивите са изложени следните съображения - Трябва да се
подчертае необходимостта от предприемането на действия и осъществяването на стопански
дейности и чрез допълнителен критерий, който да покаже изключителността и невъзможността
по друг начин да се удовлетворят потребности, свързани с техническото устройване на
територията, определена като „дюни”. Конституцията изисква държавната политика при
осъществяване на дейности, свързани с околната среда, да бъде съобразена едновременно с
всички ценности и изисквания на чл. 15 от Конституцията. Тази политика на интегриране
съответства и на определението, дадено в допълнителните разпоредби в Закона за опазване
на околната среда - § 1, т. 1, която определя околната среда като комплекс от естествени и
антропогенни фактори и компоненти, които се намират в състояние на взаимна зависимост и
влияят върху екологичното равновесие и качеството на живота, здравето на хората,
културното и историческото наследство, както и на определянето в § 1, т. 2 „опазване на
околната среда” като комплекс от дейности, които са насочени към предотвратяване на
деградацията на околната среда, към нейното възстановяване, запазване и подобряване.
Всяко засягане интегритета на дюните представлява такава деградация на околната
среда, защото прави невъзможно възобновяването им и уврежда непоправимо
природната среда и природните екосистеми. Този окончателен и непредотвратим
резултат от човешката дейност противоречи на целта на правното уреждане на всички
въпроси на околната среда, регулирането което следва да отговаря на чл. 15 от
Конституцията.
С Решение № 13 от 28 ноември 2013 г. по конституционно дело № 14 от 2013 г. КС
отхвърли искането на 48 народни представители от 42-рото Народно събрание за оспорване
на законността на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., проведени в 86
избирателни секции в Република Турция, и в избирателните секции в Република България.
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АКТУАЛНО
Правителството прие решение за поемане от България на председателството на
Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) в периода 1 януари
- 30 юни 2014 година. Създава се междуведомствена работна група за подготовката и
провеждането на българското председателството на ЧИС, като Министерството на външните
работи координира и ръководи дейностите, необходими за осъществяване на приоритетите и
програмата на председателството.
Правителството одобри българската позиция по предлаганите от Управителния съвет на
Международната

инвестиционна

банка

промени

в

учредителните

документи.

Предлаганите изменения са свързани със системите за разпределянето на гласовете и за
корпоративно управление на банката.

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

Народно събрание

Народно събрание

Закон
за
бюджета
на
Националната
здравноосигурителна каса за 2014
г.

Предстоящо обнародване

Закон за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за 2014 г.

Предстоящо обнародване

Закон
за
ратифициране
на
Договора
за
стабилност,
координация и управление в
Икономическия и паричен съюз
между Кралство Белгия, Република
България,
Кралство
Дания,
Федерална република Германия,
Република Естония, Ирландия,
Република
Гърция,
Кралство
Испания, Френската република,
Италианската
република,
Република
Кипър,
Република

Предстоящо обнародване
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Латвия, Република Литва
Народно събрание

Закон
за
ратифициране
на
Споразумението за изменение на
Рамковото споразумение между
правителството
на
Република
България и Федералния съвет на
Конфедерация Швейцария относно
изпълнението
на
Българошвейцарската
програма
за
сътрудничество за намаляване на
икономическите
и
социалните
неравенства
в
рамките
на
разширения Европейски съюз

Предстоящо обнародване

Министерство на
земеделието и храните

Наредба
за
изменение
и
допълнение на Наредба № 37 от
2006 г. за здравните изисквания
към животните, от които се
добиват суровини и храни за
консумация от хора

Предстоящо обнародване

Министерство на
здравеопазването

Наредба
за
изменение
и
допълнение на Наредба № 15 от
2006 г. за здравните изисквания
към лицата, работещи в детските
заведения,
специализираните
институции за деца и възрастни,
водоснабдителните
обекти,
предприятията, които произвеждат
или
търгуват
с
храни,
бръснарските, фризьорските и
козметични салони

Предстоящо обнародване

Висш съдебен съвет

Правилник за администрацията на
прокуратурата
на
Република
България

Предстоящо обнародване

Наредба за изменение на Наредба
№ 57 от 2004 г. за постигане на
оперативна
съвместимост
на
националната
железопътна

Предстоящо обнародване

Министерство на
транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
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система с железопътната система
в рамките на Европейския съюз
ИНТЕРЕСНО

6 декември
Св. Николай, архиеп. Мирликийски, Чудотворец. Празнуват: Николай, Никола, Николета,
Николина, Кольо.

8 декември
Студентски празник - в България се отбелязва от 1903 г.

9 декември
Зачатие на св. Анна. Празнуват: Ана, Анна, Анка, Анета, Янка, Янко и др.
ООН отбелязва Международен ден за борба с корупцията (от 2003 г.)

10 декември
ООН отбелязва Ден на човешките права (от 1950 г.)
ЗАБАВНО
***
Жена на свиждане при мъжа си в затвора:
- Слушай, децата вече започнаха да задават въпроси…
- Какво - къде е баща им ли?
- Не - къде си скрил ограбените пари.
***
Съдията се обръща към обвиняемия:
- Ето, виждате ли, ако по-рано бяхте направили пълни признания, щяхме да си спестим
толкова труд.
- Виждам. И господин съдията не обича труда…
***
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