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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 106 от 2013 година

Обнародван е Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Той е съставен в съответствие с възможностите на бюджетната макрорамка в условията на
финансова и икономическа криза, като стремежа му е в рамките на предвидените финансови
ресурси да се запази постигнатото равнище на здравноосигурителни услуги в страната.
Определя здравноосигурителната вноска да е в размер 8 на сто и съотношение на вноската от
работодател (осигурител) и работник (осигурен) за 2013 г. 60:40.
В частта за приходи и трансфери са включени всички здравноосигурителни вноски,
трансфери за здравно осигуряване от държавния бюджет, трансфери от Министерството на
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здравеопазването, приходи и доходи от собственост и глоби, санкции и наказателни лихви и
други неданъчни приходи.
В частта на разходи и трансфери – всичко: Административни разходи, разходи за
здравноосигурителни
здравеопазването,

плащания,

придобиване

плащания
на

от

нефинансови

трансфери
активи,

от

Министерството

резерв,

на

включително

за

непредвидени и неотложни разходи, трансфер към Националната агенция за приходите по чл.
24, т. 6 от ЗЗО

Обнародван е Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. С
него се замразява възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране на достигнатите
нива от 2013 г. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива
при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и
осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете. Ако
нямат необходимия стаж или възраст, желаещите ще могат да се пенсионират при
навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години
действителен осигурителен стаж. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната
година, ще се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на
Националния осигурителен институт по “швейцарското правило” - с процент, равен на сбора
от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на
потребителските цени през предходната календарна година. От 24 на 18 календарни месеца
се намалява срокът за изчисляване на обезщетението за майчинство. Обезщетението за
отглеждане на малко дете от една до две години през 2014 г. става 340 лева. Дневният
минимален размер на обезщетението за безработица за 2014 г. ще бъде 7.20 лв.
Минималният размер на пенсията за 2014 г. за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от
Кодекса за социалното осигуряване е 150 лв. до 30 юни и 154,5 лв. от 1 юли до 31
декември. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Обнародвани са и два Закона за ратифициране:
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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 Латвия,
Република Литва
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
Изменено е Постановление № 59 на Министерския съвет от 2011 г. за условията и реда за
отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на
разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013 г. и тяхното възстановяване. С него се удължава
срокът за предоставяне на безлихвени заеми на общини, бенефициенти по Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. - до 10 декември на съответната година.
С решението се осигурява максимално голям период от време за общините, бенефициенти по
мерки 223, 226, 313, 321 и 322 от ПРСР, за получаване на безлихвени заеми за извършване на
финалните плащания към изпълнителите по съответните проекти за реално извършени и
допустими за финансово подпомагане дейности.
Обнародван е Правилника за администрацията на прокуратурата на Република България
Изменена и допълнена е 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. Новото е, че в Регионалната здравна
инспекция се води регистър на новоиздадени лични здравни книжки, като всяка една такава
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книжка се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на
лицето след извършване на предварителните медицински прегледи.
Изменена и допълнена е Наредба № 37 от 2006 г. за здравните изисквания към животните,
от които се добиват суровини и храни за консумация от хора. Изменението в Приложение
№ 2 е пряко свързано с Решението за изпълнение на Комисията от 31 юли 2013 г. за
изменение на приложение ІІІ към Директива 2002/99/ЕО на Съвета за установяване на
ветеринарно-санитарни

правила,

регулиращи

производството,

преработката,

разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация
от човека, с оглед на добавяне на обработка за елиминиране на някои ветеринарно-санитарни
рискове, свързани с месото (нотифицирано под номер С (2013) 4853) (2013/417/ЕС).
Приложение III към посочената директива съдържа таблица, в която са изброени видовете
обработка, които могат да се прилагат при продукти от животински произход, за да се
елиминират ветеринарно-санитарните рискове, свързани с месото и млякото. Тези обработки
са в съответствие с препоръчаните обработки в съответните глави от Здравния кодекс за
сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE)
(Здравния кодекс на OIE за сухоземните животни). В главата, посветена на болестта шап в
Здравния кодекс на О1Е за сухоземните животни, е включена обработка, която осигурява
инактивирането на вируса на шап в месо. Поради това тази обработка следва да бъде
включена в списъка в таблицата в приложение III към Директива 2002/99/ЕО като ефективна за
елиминиране на риска от шап в месо.
Изменена е Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост

на националната железопътна система с железопътната система в рамките на
Европейския съюз. Измененията се налагат поради необходимостта от уеднаквяването на
националното законодателство с изискванията на т. 2.8 на Приложение VI от Директива
2008/57/ЕО относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на
Общността. Направените изменения предвиждат ЕО декларацията за проверка да се изготвя
на официален език на Европейския съюз, избран от заявителя. Само когато ЕО декларацията
за проверка се прилага към заявление за издаване на разрешение за въвеждане в
експлоатация в Република България да се изготвя и на български език - чл. 51, ал. 2.
Техническото досие и кореспонденцията, свързана с процедурата за проверка, се изготвя на
официален език на Европейския съюз, избран от заявителя. Само когато документите ще се
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прилагат към заявление за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация в Република
България, те се изготвят и на български език - чл. 54.



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 107 от 2013 година

Обнародван е Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране. С него
администрацията на ведомството се организира в една главна и четири дирекции,
разпределени в обща и специализирана администрация, и звено за вътрешен одит.
Дейностите, свързани с радиационната защита на всички ядрени съоръжения и източници на
йонизиращи лъчения, са обединени във функциите на дирекция "Радиационна защита". Към
нея са и дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, доколкото те са
изцяло свързани с радиационната защита на персонала и населението. Дирекция "Ядрена
безопасност" поема функциите по аварийно планиране и готовност за действие при ядрена и
радиационна авария. Координацията по дейностите, произтичащи от членството на България в
международни организации, се възлага на дирекция "Международно сътрудничество".
Главната дирекция е "Ядрена безопасност". Тя планира и провежда инспекции за оценка на
ядрената безопасност на атомни централи, изследователски реактори и съоръжения за
управление на отработено ядрено гориво, както и на физическата защита на ядрени
съоръжения и обекти с радиоактивни източници. Общата администрация на Агенцията е
организирана в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“.

Обнародван е Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на
човешките ресурси. Създаването на Центъра се налага с оглед стартирането на "Еразъм+"
(2014-2020 г.) – Програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението,
младежта и спорта, която ще обедини сега действащите Програми "Учене през целия живот",
"Младежта в действие", "Еразмус Мундус", "ALFA III", "Темпус" и "Edulink". Центърът за
развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще бъде Национална агенция по програма "Учене през
целия живот", а МОН – национален орган. Новата агенция става пълен правоприемник на
правата и задълженията на сегашната агенция, произтичащи от договорите по програма
"Учене през целия живот" за дейности и проекти, чийто краен срок е след 1 януари 2014 г.
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Изменен и допълнен е Правилника за устройството и дейността на Националния

съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към
Министерския съвет. Направените промени в него основната си част насочени към
оптимизиране на работата на Съвета по отношение на гъвкавост, срокове за членство, ролята
на неправителствените организации във връзка с изпълнение на интеграционната политика.
Специално внимание се отделя на Комисията за интеграция на ромите към НССЕИВ, която се
преобразува в Комисия за изпълнение на Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012-2020). На нея се възлагат и функции по планиране на ресурсно
обезпечени интервенции за осъществяване политиката на интеграция на ромите на база цели
и приоритети в Стратегията, свързвани със здравеопазване, образование, социална и
жилищна политика. Комисията също така ще подпомага, обсъжда и наблюдава изпълнението
на заложените мерки и постигнатите резултати по приоритетите на Стратегията.
Обнародвана е Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. В нея са предвидени
механизми за прилагане на изискванията на Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците,
които са въведени в новия Закон за управление на отпадъците.
Наредбата регламентира задълженията към общините за прилагане на системи за разделно
събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от
потока битови отпадъци), които да осигурят постигането на следните цели:
• до 31.12.2016 г. – не по-малко от 25 % от количеството на битовите биоотпадъци, образувани
в региона през 2014 г.;
• до 31.12.2020 г. – не по-малко от 50 % от количеството на битовите биоотпадъци, образувани
в региона през 2014 г.;
• до 31.12.2025 г. – не по-малко от 70 % от количеството на битовите биоотпадъци, образувани
в региона през 2014 г.
Биоотпадъците ще се събират в кафяви контейнери.
Изменена и допълнена е Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно
развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на
умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие
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на селските райони за периода 2007 - 2013 г. С направените промени се създават поблагоприятни условия за местните инициативни групи да реализират своите стратегии.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
С ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1 ОТ 09.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2012 Г., ОСГТК
НА ВКС прие следните положения:
1. При проверка на правилността на първоинстанционното решение въззивният съд може да
приложи императивна материалноправна норма, дори ако нейното нарушение не е въведено
като основание за обжалване. Въззивната инстанция не е ограничена от посоченото във
въззивната жалба, когато следи служебно за интереса на някоя от страните по делото или за
интереса на родените от брака ненавършили пълнолетие деца при произнасяне на мерките
относно упражняването на родителските права, личните отношения, издръжката на децата и
ползването на семейното жилище.
2. Въззивният съд не следи служебно за допуснати от първата инстанция процесуални
нарушения при докладване на делото. В случай, че въззивната жалба съдържа обосновано
оплакване за допуснати от първоинстанционния съд нарушения на съдопроизводствените
правила във връзка с доклада, въззивният съд дължи даване на указания до страните относно
възможността да предприемат тези процесуални действия по посочване на относими за
делото доказателства, които са пропуснали да извършат в първата инстанция поради
отсъствие, непълнота или неточност на доклада и дадените указания.
Когато въззивният съд прецени, че дадената от първата инстанция квалификация е
неправилна, вследствие на което на страните са били дадени неточни указания относно
подлежащите на доказване факти, той следва служебно, без да е сезиран с такова оплакване,
да обезпечи правилното приложение на императивна материалноправна норма, като даде
указания относно подлежащите на доказване факти и необходимостта за ангажиране на
съответни доказателства.
3. Въззивният съд е длъжен да събере доказателствата, които се събират служебно от съда
/експертиза, оглед, освидетелстване/, само ако е въведено оплакване за допуснато от първата
инстанция процесуално нарушение, от което може да се направи извод, че делото е останало
неизяснено от фактическа страна, или за необоснованост на фактическите изводи, поставени в
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основата на първоинстанционното решение, или ако тези доказателства са необходими за
служебно прилагане на императивна материалноправна норма.
4. Възраженията на ответника срещу предявения иск поначало се преклудират с изтичане на
срока за отговор на исковата молба по чл. 131, ал. 1 ГПК, поради което не могат да се
направят за първи път пред въззивния съд. Това се отнася и за възраженията за погасителна и
придобивна давност. Същите могат да се въведат за първи път пред въззивната инстанция,
само ако страната поради нарушаване на съдопроизводствените правила /например
нарушаване на правото й на участие в първоинстанционното производство/ не е могла да ги
заяви пред първата инстанция. В тази им част постановките на т. 6 и т. 12 от ТР № 1/2000 г. от
04.01.2001 г. по гр. д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС не са актуални при действието на ГПК /в
сила от 01.03.2008 г./.
Възражението за прихващане може за първи път да се заяви пред въззивния съд, ако се
изразява в материалноправно изявление за компенсиране на две насрещни изискуеми и
ликвидни вземания, при което те се погасяват до размера на по-малкото от деня, в който са
били налице условията за компенсируемостта им. Ако насрещното вземане е спорно,
възражението за прихващане не може да бъде заявено за първи път пред въззивната
инстанция. В тази им част постановките на т. 6 и т. 12 от ТР № 1/2000 г. от 04.01.2001 г. по гр.
д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС са актуални и при действието на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./.
Възражението за право на задържане се преклудира с изтичане на срока за отговор на
исковата молба, когато има за предмет неликвидно вземане. Когато вземането е ликвидно, т.
е. установено с влязло в сила съдебно решение или заповед за изпълнение, както и когато
възражението се предявява като акцесорно право към насрещния иск на ответника за неговото
вземане, същото може да бъде заявено за първи път пред въззивната инстанция. В тази им
част постановките на ТР № 1/2000 г. от 04.01.2001 г. по гр. д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС са
актуални и при действието на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./.
5. Когато касационната инстанция констатира, че исковата молба е нередовна поради
противоречие между обстоятелствената част, в която се излагат твърдения, сочещи на правен
интерес да се търси защита срещу определено лице, и петитума, насочен срещу друго лице,
въззивното решение е недопустимо и подлежи на обезсилване, като делото следва да се
върне за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Постановките на т. 4 от
ТР № 1/2001 г. от 17.07.2001 г. по гр. д. № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС в посочената хипотеза не
са актуални при действието на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./. В останалите хипотези на
Седмичен информационен бюлетин

8

нередовност на исковата молба ТР № 1/2001 г. от 17.07.2001 г. по гр. д. № 1/2001 г. на ОСГК на
ВКС продължава да е актуално.
6. Ако в първата инстанция не е бил конституиран необходим другар, чието участие в
производството е задължително, въззивният съд следва да обезсили като недопустимо
първоинстанционното решение и да върне делото на първоинстанционния съд за ново
разглеждане с участие на необходимия другар. Постановките на т. 17 от ТР № 1/2000 г. от
04.01.2001 г. по гр. д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС в частта относно задължителното
другарство не са актуални при действието на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./.
7. а/ Отказът на първоинстанционния съд да приеме за съвместно разглеждане инцидентен
установителен иск не подлежи на обжалване.
б/ Определението, с което се отхвърля искане за увеличение на иск, който не е предявен като
частичен, подлежи на обжалване.
в/ Определението /разпореждането/ на първоинстанционния съд, с което е върната насрещна
искова молба поради неизпълнени указания за отстраняване на нередовността й, подлежи на
обжалване на основание чл. 274, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 129, ал. 3 ГПК.
8. Въззивното решение, с което решението на първоинстанционния съд е обезсилено и делото
е прекратено, ако цената на иска е под 5 000 лв. по граждански дела, респективно под 10 000
лв. по търговски дела, не подлежи на касационно обжалване поради ограничението на чл. 280,
ал. 2 ГПК.
9. а/ Определението на въззивния съд, с което е потвърдено първоинстанционно определение
за отказ да се конституира трето лице-помагач, не подлежи на касационно обжалване.
б/ Определението на въззивния съд, с което е потвърдено първоинстанционно определение, с
което е отказано конституиране на главно встъпило лице, подлежи на касационно обжалване.
в/

Определението

на

въззивния

съд,

с

което

се

потвърждава

определение

на

първоинстанционен съд за прекратяване на производството поради неподведомственост /чл.
15, ал. 2 ГПК/ или неподсъдност на спора /чл. 121 ГПК/, подлежи на касационно обжалване на
основание чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. В тази част постановките на т. 5 от ТР № 1/2001 г. от
17.07.2001 г. по гр. д. № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС са актуални и при действието на ГПК /в сила
от 01.03.2008 г./.
Определението на въззивния съд, с което се потвърждава определение на първоинстанционен
съд, с което е оставен без уважение отвод за неподведомственост, респективно за
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неподсъдност, не подлежи на касационно обжалване, тъй като не е от категорията на актовете,
предвидени в чл. 274, ал. 3, т. 1 и т. 2 ГПК.
Определението по чл. 122 ГПК, постановено по спор за подсъдност между съдилищата, не
подлежи на обжалване, тъй като не попада сред актовете по чл. 274, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 274,
ал. 3, т. 1 и т. 2 ГПК.
10. Разпорежданията, с които въззивният съд връща касационната жалба на някое от
основанията по чл. 286, ал. 1 ГПК или частната касационна жалба на някое от основанията по
чл. 262, ал. 2 във връзка с чл. 275, ал. 2 ГПК, следва да бъдат постановявани еднолично.
11.

Отклонява

предложението

на

председателя

на

Върховния

касационен

съд

за

постановяване на тълкувателно решение по въпроса: При отмяна на въззивното решение като
необосновано, следва ли касационният съд да върне делото за ново разглеждане от друг
състав на въззивния съд съгласно чл. 293, ал. 3 ГПК или дължи постановяване на касационно
решение по съществото на спора.

С ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 2 ОТ 12.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСГК НА ВКС
приема, че обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ се определя на базата на последното брутно
трудово възнаграждение, получено преди незаконното уволнение като същото не може да
бъде по-малко от размера на установената за страната минимална работна заплата за
периода на недопускането на работа.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание
Народно събрание

Закон за държавния бюджет на

Предстоящо обнародване

Република България за 2014 г.

Бр. 109

Закон за изменение и допълнение
на Закона за чужденците в

Предстоящо обнародване
Бр. 108

Република България
Народно събрание

Закон за изменение и допълнение
на Данъчно-осигурителния

Предстоящо обнародване
Бр. 109

процесуален кодекс
Народно събрание

Закон за изменение на Закона за
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рибарството и аквакултурите
Министерство на
регионалното развитие

Конвенция

за

Бр. 109

издаване

на

многоезични извлечения от актове
за

гражданско

подписана

във

Предстоящо обнародване
Бр. 108

състояние
Виена

на

8

септември 1976 г.
Министерски съвет

Постановление № 279 от 12
декември 2013 г. за изменение на

Предстоящо обнародване
Бр. 108

Правилника за прилагане на
Закона за Министерството на
вътрешните работи, приет с
Постановление № 126 на
Министерския съвет от 2006 г.
Министерски съвет

Постановление № 280 от 12
декември 2013 г. за изменение и

Предстоящо обнародване
Бр. 108

допълнение на Наредбата за
задължителните общи условия за
сигурност на автоматизираните
информационни системи или
мрежи, в които се създава,
обработва, съхранява и пренася
класифицирана информация,
приета с Постановление № 99 на
Министерския съвет от 2003 г.
Министерски съвет

Постановление № 281 от 12
декември 2013 г. за изменение на

Предстоящо обнародване
Бр. 108

Наредбата за вътрешен оборот на
електронни документи и документи
на хартиен носител в
администрациите, приета с
Постановление № 101 на
Министерския съвет от 2008 г.
Министерски съвет

Постановление № 282 от 12
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декември 2013 г. за изменение и

Бр. 108

допълнение на Правилника за
прилагане на Закона на Държавна
агенция "Национална сигурност",
приет с Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2008 г.
Комисия за
предотвратяване и
установяване на конфликт
на интереси

Правилник

за

изменение

на

Предстоящо обнародване

Правилника за организацията и
дейността

на

Комисията

Бр. 108

за

предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси
ИНТЕРЕСНО

15 Декември
Св. свщмчк Елевтерий. Преп. Павел Латрийски. Празнуват: Свобода

15 декември
Международен ден на чая (отбелязва се от 2005 г.)

15 декември
Съветският космически апарат Венера 7 каца на Венера, с което извършва първото успешно
кацане на друга планета. (1970 г.)

17 Декември
Св. прор. Даниил и св. 3 отроци Анания, Азария и Мисаил. Празнуват: Данаил, Даниел,
Даниела и др.

18 Декември
ООН отбелязва Международен ден на мигранта
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19 Декември
Започва продажбата на първия персонален компютър, Алтаир 8800. (1974 г.)
ЗАБАВНО
***
Съдия и прокурор си пият кафето на масичка в бистрото.
Прокурорът, гледайки към минаващите край тях хора, казва на съдията:
- Виж, виж колко много хора са на свобода поради липса на доказателства!
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