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***  

" Единствената най-важна съставка във формулата на успеха е да знаем как да се 

разбираме с хората.” Открийте вашата формула на успеха със Ciela 5.1! 

*** 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 108 от 2013 година 

 

Изменен и допълнен е Закона за чужденците в Република България. Предвижда се 

връщане на възможността за извършване на финансови инвестиции и въвеждане на пряк 

контрол и надзор върху тях от държавна институция - Българската агенция за 

инвестиции. С това се постига баланс между насърчаването на инвестициите в недвижими 

имоти и финансовите инвестиции. Предвижда се възможност за по-благоприятно третиране на 

инвеститорите, които са направили инвестиция, надхвърляща 2 милиона лева. Това е мярка, 

стимулираща инвеститорите да извършват по-големи по размер инвестиции в България. 

Въвежда се непосредствен контрол върху инвестициите от страна на Българската агенция за 

инвестиции и отнемане на статута на пребиваване при нарушение или заобикаляне на 
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изискванията на закона. В тази връзка се изменя и допълва и Закона за българското 

гражданство. 

С Постановление № 279 от 12 декември 2013 г. се изменя Правилника за 

прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи., като 

правителството намали щатната численост на ведомството с 97 бройки, които се предоставят 

за увеличение на персонала на болница „Лозенец”. 

С Постановление № 281 от 12 декември 2013 г. правителството направи промяна в 

Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на 

хартиен носител в администрациите. Тя предвижда в рамките на една администрация 

да има само един официален документен регистър. По този начин ще се систематизира 

входящата и изходяща кореспонденция в рамките на една администрация, дори да са налице 

и звена, които са териториално отдалечени. Случаите, когато определени администрации 

водят и регистри по силата на нормативен акт, се изключват от тази мярка. Останалите имат 3-

месечен срок, за да приведат в съответствие с постановлението системата си за 

документооборот. 

С Постановление № 280 от 12 декември 2013 г. правителството одобри промени в 

Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на 

автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, 

обработва, съхранява и пренася класифицирана информация. Една част от 

измененията се свързани със синхронизиране на документа с последните промени в Закона за 

защита на класифицираната информация, а друга – с необходимостта от усъвършенстване 

на подзаконовата уредба, регламентираща сигурността на автоматизираните информационни 

системи (АИС) или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация.  

С Постановление № 284 от 12 декември 2013 г. се измени Постановление № 1 на 

МС от 2013 за изпълнението на държавния бюджет през 2013 г.. правителството 

увеличи с 420 099 лв. средствата за персонал в Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията за сметка на средствата за текуща издръжка на 

ведомството. Причина за решението е невъзможността да се предвиди размерът на 

необходимите обезщетения за работещите на различните основания. Това създава проблеми 

при разпределението на средствата по параграфи в рамките на показателя „персонал”, който 

включва заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски. При завишен ръст 
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на средствата за обезщетения при пенсиониране или изплащане на неизползван платен 

годишен отпуск при напускане на служители се затруднява изплащането на заплати и 

осигурителни вноски. 

С Постановление № 283 от 12 декември 2013 г.  от списъка на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити в МВР беше заличен директорът на специализираната 

дирекция „Оперативни технически операции”. През тази година дирекцията беше 

преобразувана в Държавна агенция „Технически операции” – първостепенен разпоредител с 

бюджетни кредити и правоприемник на активите и пасивите на СДОТО. 

С Постановление № 287 от 14 декември 2013 г. МС одобри допълнителни бюджетни 

кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г. в размер 9 100 000 лв. за обезпечаване 

нормалното приключване на бюджетната година. 

Изменен и допълнен е Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция 

„Национална сигурност” . 

Министерството на регионалното развитие обнародва Конвенция за издаване на 

многоезични извлечения от актове за гражданско състояние. 

Изменен е Правилника за организацията и дейността на Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 109 от 2013 година 

Обнародван е Закона за държавния бюджет за 2014 г. Максималният размер на 

държавния дълг към края на 2014 г. да не може да надвишава 18 млрд. лв., решиха народните 

представители с приетия на второ четене на Закон за държавния бюджет за 2014 г. 

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за 

държавния дълг, е 4,4 млрд. лв. В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с 

бюджет не могат да поемат нов държавен дълг повече от регламентираното в Протокола за 

процедурата при прекомерен дефицит. Министерският съвет може да поема външен държавен 

дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в 

размер общо до 3,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условие за 

последваща ратификация. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет 

освен този дълг може да проведе преговори и сключи с Европейската инвестиционна банка 
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споразумение за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро за съфинансиране на 

проекти, изпълнявани със средства от фондовете на Европейския съюз, за периода 2014 - 

2020 г. при условие за последваща ратификация. Минималният размер на фискалния резерв 

към 31 декември 2014 г. е в размер 4,5 млрд. лв. Реализираните в края на годината икономии 

от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен 

остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, 

включително за инвестиционни разходи, беше записано още в бюджета. Депутатите решиха 

още паричните постъпления от продажбата или отдаването под наем на вещи на държавните 

или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, да остават изцяло в 

заведението и да могат да се ползват само за финансиране на лечебната дейност и за 

инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност. Годишният размер на държавната 

субсидия на партиите за един получен действителен глас за 2014 г. е 11 лв. Данъчно 

облекчение за доходи, които не превишават 12 месечни минимални заплати за съответната 

година, гласува парламентът. Връщането на налога ще стане през 2015 г. Условие също е 

работниците и служителите цяла година да не са получавали други доходи, освен най-ниското 

възнаграждение за страната. С този закон се изменят и допълват редица нормативни актове- 

Закона за Националната агенция по приходите; Закон за ограничаване на 

плащанията в брой; Закона за радиото и телевизията; Закона за 

автомобилните превози; Закона за народната просвета; Закона за енергията от 

възобновяеми източници; Закона за семейни помощи за деца. 

Изменен и допълнен е Закона за геодезията и картографията. Промените се отнасят 

до императивната норма на чл. 6, ал. 3 от ЗГК, която предполагаше всяко предоставяне на 

материали и данни, създадени по ЗГК, включително и в горепосочените случаи, да става 

срещу заплащане, което не е предвидено в нормативната уредба и не се прилага като подход 

в практиката на страните и организациите, с които си сътрудничим. Освен за синхронизиране 

на българското законодателство с европейската и световната практика, безвъзмездното 

предоставяне на материали и данните, в което се състои изменението се  налага от  

обстоятелството, че сегашното състояние изключително затруднява изпълнението на 

задълженията на Република България към системата за колективна сигурност и в някои случаи 

прави невъзможно двустранното взаимоизгодно международно сътрудничество в областта на 

геопространственото осигуряване в интерес на националната сигурност. 

apis://NORM|4240|0||/
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Изменен е Закона за животновъдството. С промените се отменят изискванията към 

бизнес операторите за предоставяне на документи, удостоверяващи актуалната съдебна 

регистрация от търговския регистър. Със закона се правят промени и в Закона за 

подпомагане на земеделските производители, Закона за съхранение и 

търговия със зърно, Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите и Закона за горите. 

Изменения са в изпълнение на мерките в Плана за намаляване на регулаторната тежест за 

бизнеса, приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 2012 г., и в Плана за намаляване 

на административната тежест, приет с Решение № 235 на Министерския съвет от 2010 г. 

Изпълнението на голяма част от тези мерки е обвързано с отпадане на изискването към 

бизнес операторите за предоставяне на информация, която е публично достъпна. Най-

често това са удостоверения за регистрация по Закона за търговския регистър. Със  

Закона за изменение на Закона за животновъдството се предвиждат промени в Закона за 

подпомагане на земеделските производители. Отпада предварителното 

лицензиране на вноса на земеделски продукти. Посочените разпоредби са обвързани с 

прилагането на лицензионния режим в периода преди присъединяването на България към 

Европейския съюз (ЕС), който се прилагаше до 1 януари 2007 г. От 1 януари 2007 г. България 

като държава - членка на ЕС, прилага законодателството на Съюза, поради което е отпаднало 

действието на посочените разпоредби. Лицензирането на вноса на земеделски продукти от 

трети страни е част от Общата селскостопанска политика и Общата организация на пазарите 

на земеделски продукти на ЕС. При администрирането на системата на лицензиране вноса 

на земеделските продукти от трети страни директно се прилагат регламентите на Съюза. 

В националното законодателство, в чл. 9, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите 

организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС е определен компетентният орган 

на Република България, които издава лицензиите за внос на земеделски продукти от трети 

страни. Предвиждат се и промени в Закона за съхранение и търговия със зърно. 

Отпадат изискванията за представяне на документи, които са публично достъпни при 

лицензирането на публични складове на зърно, регистрацията на зърнохранилища и 

регистрацията на търговци на зърно, а именно: актуално удостоверение за търговска 

регистрация, копие на санитарно разрешително от регионалната хигиенно-епидемиологична 

инспекция, копие на разрешително от териториалните структурни звена „Пожарна безопасност 
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и защита на населението", последният годишен счетоводен отчет с всички приложения към 

него, баланс и отчет за приходите и разходите към датата на подаване на документите за 

лицензиране или регистрация. Намалява се и срокът за издаване на лицензии за публичен 

склад на зърно. Конкретизират се обстоятелствата, при които се изисква изменение на 

удостоверението за регистрация на зърнохранилище.  

Отпада издаването на удостоверение за съответствие при вътрешнообщностни 

доставки на зърно и зърнени продукти. Предвиждат се промени в Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите. Промените в него са свързани с 

прецизиране на текстовете в съответствие на регламентите на ЕС. Със закона се предвиждат 

промени в Закона за горите. С тях се облекчава процедурата по вписване на браншовите 

организации в регистъра на браншовите организации и на националните браншови 

организации в горския сектор, като вместо удостоверение за актуално състояние се 

изисква единен идентификационен код по БУЛСТАТ, даващ възможност да се правят 

справки за актуалното състояние на организациите по служебен път. Отменя се Закона за 

свръхзапасите от земеделски и захарни продукти. 

Изменен е Закона за общинската собственост. Промени се налагат предвид 

постановеното Решение № 6 от 2013 г. на Конституционния съд по конституционно дело 

№ 5 от 2013 г., с което са обявени за противоконституционни аналогични разпоредби от 

Закона за общинската собственост и от Закона за държавната собственост, 

свързани с принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост за държавни и 

общински нужди. Цели се прецизиране и хармонизация на действащи текстове от Закона за 

общинската собственост и Закона за държавната собственост, с мотивите на решението на 

Конституционния съд, като е предвидено обжалваният акт да бъде съобщаван по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Допълнените и прецизирани текстове са 

съобразени с приетото от Конституционния съд разбиране, че съобщаването на 

отчуждителните актове не следва да става чрез обнародване в „Държавен вестник“, а по 

реда на АПК, както и че обжалването, дори само по отношение размера на 

обезщетението следва да спира изпълнението на отчуждителния акт и че само 

определеното от съда обезщетение следва да се счита справедливо, в случаите, когато 

неговият размер е оспорен и едва след неговото превеждане по сметка на собственика 

на имота, последният следва да се счита отчужден. Същевременно са предвидени 

разпоредби, които съкращават срока за обжалване на отчуждителния акт от 14 на 7 дни, както 
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и на срока за насрочване на делото от съда на 10 дни от получаване на жалбата. Промените в 

Закона за устройство на територията се отнасят до отмяна на текстове, пряко свързани 

с обявените за противоконституционни разпоредби в Закона за общинската собственост и в 

Закона за държавната собственост, отнасящи се до предварителния въвод във владение 

на имоти – частна собственост и започване на строителство, преди да е влязъл в сила 

акта за отчуждаване. 

Изменен и допълнен е Кодекса на търговското корабоплаване. Изменения и 

допълнения на Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) имат две основни задачи, първата 

от които е да бъдат съобразени нормите на вътрешното право с правилата на два 

международни акта, по които Република България е страна – Морската трудова 

конвенция от 2006 г. на Международната организация на труда (МОТ), приета на  23 

февруари 2006 г. в Женева, и Международната конвенция за арест на кораби от 

1999 г. на Международната морска организация, съставена в Женева на 12 март 1999 г. и 

подписана на 27 юли 2000 г. в Ню Йорк, а втората – да бъде определен национален орган, 

отговарящ за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на 

Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по 

вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 

г.). В тази насока се правят и промени в Закона за морските пространства, 

вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Закон за 

туризма. 

Изменен и допълнен е Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми 

и на други предприятия за колективно инвестиране. Въвежда в българското 

законодателство изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове 

(Директива 2011/61/ЕС), създаване на допълнителни възможности за развитие на капиталовия 

пазар, както и отстраняване на констатирани практически проблеми. 

Създава се нов дял втори в част трета от ЗДКИСДПКИ, въвеждащ понятието за лица, 

управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и създаващ уредба на 

лицензирането им, съответно регистрирането им, в случаите на управлявани активи под 

посочените в директивата прагове, основни изисквания във връзка с организацията и 
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дейността на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и във връзка с 

управляваните фондове, правила за трансгранично управление и предлагане на алтернативни 

инвестиционни фондове. Промени са извършени и в разпоредбите, уреждащи приложното 

поле на ЗДКИСДПКИ, прилагането на принудителни административни мерки, 

административнонаказателните разпоредби и дефинициите в ЗДКИСДПКИ, както и в 

Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН). 

Не всички лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, попадат в приложното 

поле на създадения режим, съответно установените изисквания към управлението на 

алтернативни инвестиционни фондове няма да засегнат всички предприятия, които ще бъдат 

определени като такива фондове. Лицензионен режим е установен само за лица, чиито активи 

под управление надхвърлят значителни за българския пазар прагове (100 000 000 евро при 

използване на ливъридж, съответно 500 000 000 евро, ако не се използва ливъридж), 

като съответно правилата във връзка с организация и управление на тези лица, включително 

предоставянето на информация на инвеститорите, съхраняването и оценката на активи, 

управлението на риска, делегирането на функции и други, няма да се прилагат за част от 

лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и съответно за управляваните от 

тях фондове. За тези дружества обаче съществува изискване за регистрация и представяне на 

информация, макар и ограничена като обем, така че от гледна точка на очертаване и оценка на 

този сектор от инвестиционния пазар нов режим е от съществено значение. 

Обект на регулиране ще бъдат не само лица, управляващи алтернативни инвестиционни 

фондове, установени на територията на Република България, но и управлението на 

фондове от други държави - членки на Европейския съюз, като е възможно 

управлението на фондове и от трети държави. Същевременно на територията на 

Европейския съюз могат да функционират не само дружества от държави членки, но и от трети 

държави. 

С предвидените промени, свързани с доразвиването на националната уредба на 

колективните предприятия за инвестиране (различни от колективните инвестиционни 

схеми по Директива 2009/65/ЕО), се създава уредба на националните инвестиционни 

фондове, които ще се класифицират като алтернативни фондове съгласно Директива 

2011/61/ЕС и ще бъдат предлагани и на непрофесионални инвеститори. 

 Втората група промени в ЗДКИСДПКИ, които са от значение за степента на съответствие с 

европейското законодателство и с утвърдените в мнозинството от държавите членки практики, 
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са свързани с въвеждането на опции, предоставени от транспонираната със ЗДКИСДПКИ през 

2011 г. Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането 

на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за 

колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (Директива 2009/65/ЕО).  

С най-голям ефект във връзка с това се очаква да бъде въвеждането на възможността за 

създаване на колективни инвестиционни схеми тип „чадър” с инвестиционни 

подфондове, което е обичайна практика в държавите - членки на Европейския съюз.  

Друга значима  промяна е въвеждането със ЗИД на ЗДКИСДПКИ на възможността депозитар 

на колективна инвестиционна схема да бъде не само кредитна институция, но и 

инвестиционен посредник.  

Въвежда се възможността, предвидена в Директива 2009/65/ЕО, относно по-голяма 

концентрация в обезпечени облигации, издадени от емитенти - кредитни институции, спрямо 

които съществуват завишени изисквания относно обезпечението, като по този начин се 

предоставят допълнителни възможности във връзка с избора на конкретно структуриране на 

инвестициите на колективните инвестиционни схеми. С цел осигуряване на професионално 

управление на националните инвестиционни фондове, както и предвид факта, че тези 

фондове се квалифицират като алтернативни инвестиционни фондове по Директива 

2011/61/ЕС, са въведени изисквания за начина на управление – от управляващо дружество 

или от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, като качеството на лицето 

зависи от размера на управляваните активи. За национални инвестиционни дружества от 

затворен тип, чиито активи са под праговете, се допуска управлението да се осъществява от 

управителните им органи, но при допълващо изискване за сключване на договор с 

инвестиционен консултант. За да бъдат подходящи и за дребни инвеститори, спрямо 

националните инвестиционни фондове са заложени инвестиционни ограничения по модела на 

колективните инвестиционни схеми, макар и при други нива, като се запазва концепцията за 

ограничаване на рисковете. Важна особеност е уреждането на условия за създаване на 

договорни фондове от затворен тип. Такива фондове биха били аналог на разпространените в 

Европейския съюз и други развити капиталови пазари различни варианти на инвестиционни 

фондове и дялови тръстове, които не изкупуват обратно дялове, но се търгуват публично, 

включително за създаване на сравнително статични колективни портфейли с фиксиран срок на 

съществуване. Договорните фондове от затворен тип позволяват използването на 

допълнителен арсенал от инвестиционни стратегии при по-ниски нива на ликвидност с фокус 
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върху постигането на резултати в дългосрочен план. Същевременно тези фондове са 

атрактивна алтернатива на уредените към момента инвестиционни дружества от затворен тип, 

доколкото се избягва тежката корпоративна форма и значително се ограничават разходите.  

С Преходните и заключителните разпоредби са предвидени изменения и в други закони, 

необходими с оглед на измененията на ЗИД на ЗДКИСДПКИ. Също така са изменения в ЗКФН 

и в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) във връзка с 

прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 

2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на 

транзакции.  

Със ЗИД на ЗДКИСДПКИ се изменя Кодекса за социално осигуряване, с което се отменя 

ал. 2 на чл. 122г от него. С тази разпоредба е въведено задължение пенсионноосигурителните 

дружества да представят на КФН заверен препис от удостоверение за вписване в Търговския 

регистър в 7-дневен срок от получаването му.  

Изменен и допълнен е Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Създават се 

разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението 

на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. Фискалният 

контрол върху движението на стоки с висок фискален риск ще се осъществява на територията 

на цялата страна от органи по приходите, оправомощени от изпълнителния директор на 

Националната агенция за приходите. 

На фискален контрол ще подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск, 

независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката – територията на страната, 

територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или на трета страна, т.е. 

фискалният контрол обхваща вътреобщностните придобивания на стоки от друга 

държава - членка на Европейския съюз, вътреобщностните доставки на стоки към 

друга държава - членка на Европейския съюз, преминаващите стоки през територията 

на страната от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка и 

доставките във вътрешността на страната. Фискалният контрол няма да се прилага по 

отношение на стоките под митнически режим. 

За всеки отделен случай е предвиден специфичен режим за осъществяване на фискален 

контрол.  Списъкът на стоките с висок фискален риск ще бъде утвърждаван със заповед на 

министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната 
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агенция за приходите, която ще бъде публикувана на интернет страниците на Министерството 

на финансите и на Националната агенция за приходите. 

Уреждат се  правомощията на органите по приходите, които ще осъществяват фискалния 

контрол, а именно: да спират транспортни средства на фискални контролни пунктове; да 

изискват и извършват проверка на документите, придружаващи стоката – превозни документи, 

фактури и др.; да извършват проверка и оглед на превозваната стока; да изискват 

представянето на документ за самоличност от водача на транспортното средство; да изискват 

от водача на транспортното средство да декларира данни за вида и количеството на стоката, 

за изпращача и получателя и за мястото, датата и часа на получаване на стоката; да поставят 

и отстраняват технически средства за контрол на транспортното средство, с което се превозва 

стоката; да получат достъп до мястото на получаване/разтоварване на стоката  (обект, склад, 

помещение, съоръжение, резервоар и други места за съхранение) и да присъстват по време 

на разтоварването на стоката; да изискват присъствието на купувача/получателя или на 

упълномощен от него представител при извършването на проверката и огледа на стоките на 

мястото на получаването/разтоварването им; да изискват обезпечения при условията на 

ДОПК. Транспортните средства ще бъдат спирани само от органи по приходите, снабдени с 

ясно различими и видими, включително през нощта, обозначителни знаци и облекло по 

форма, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за 

приходите, която ще се обнародва в „Държавен вестник”. 

Разкриването на банкова тайна ще се разрешава от съда в случаите на обмен на информация 

при поискване от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз.  

Уреждат  се случаите, в които данъчната администрация на държава членка изпраща 

запитване и съответно изисква разкриване на информация за банковите сметки в Република 

България на нейно местно лице. 

Допълненията на чл.143з от ДОПК, както и промени в Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно 

облагане, Кодекса за застраховането,  Закона за кадастъра и имотния 

регистър, Кодекса за социално осигуряване, Закона за кредитните институции 

и Закона за пазарите на финансови инструменти, са необходими за предоставянето 

на автоматичен обмен на информация на другите държави членки за доходите и имуществата, 

определени в директивата. 
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Съгласно § 32 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) 

информацията по чл. 143з чрез автоматичен обмен се предоставя на компетентните органи на 

държавите членки, считано от 1 януари 2015 г., за данъчните периоди, възникнали след 1 

януари 2014 г. В срок до 1 януари 2014 г. изпълнителният директор на Националната агенция 

за приходите трябва да уведоми Европейската комисия за видовете доходи по чл. 143з, ал. 1, 

за които има налична информация, както и за всяко изменение на тези данни.  

Създава се правна възможност за разсрочване и отсрочване на задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски при облекчени условия за по-дълъг период и в по-

голям размер. Целта е задължените лица във временно финансово затруднение да могат да 

обслужват текущите си задължения за данъци и осигурителни вноски, след като получат 

разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за данъци и осигурителни вноски, 

на които сроковете за плащане са изтекли и са включени в разрешението за отсрочване или 

разсрочване. Задълженията за данъци и осигурителни вноски, включени в разрешението за 

разсрочване, ще се плащат по предварително определен погасителен план, а при 

разрешението за отсрочване към определен падеж – ведно със законната лихва. 

Задълженията, включени в разрешенията за отсрочване и разсрочване, се изключват от 

системата на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни 

вноски до момента на настъпване на падежите по разсрочването или отсрочването. 

Предвидени са ясни критерии и правила за разрешаване на отсрочване или разсрочване, 

както и предпазен механизъм при неизпълнение на условията, при които е дадено 

разрешението за отсрочване/разсрочване. Предвид облекчения ред за даване на 

разрешението и разширения кръг на органите, компетентни да издават разрешение, е 

предвидено за периода на отсрочването/разсрочването по реда на раздел Іа от глава 

двадесет и втора да се дължи законната лихва, както и всички плащания на лицето да бъдат 

извършвани само по банков път. 

Друга промяна, свързана с усъвършенстването на единната сметка, е възможността 

самоосигуряващите се лица да заявят кои задължения за осигурителни вноски за 

държавното обществено осигуряване погасяват в случаите на няколко публични 

задължения, сроковете за които са изтекли. При заявяване на това обстоятелство от 

самоосигуряващите се лица пред Националната агенция за приходите редът по единната 

сметка няма да се прилага по отношение на заявените задължения.  
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Изменен е Закона за рибарството и аквакултурите. В чл. 15а се създава основание 

общинските съвети да могат да приемат наредби за реда за предоставяне управлението 

на рибните ресурси във водните обекти – общинска собственост. Удължава се срокът, 

предвиден в § 119, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби за регистрация на лицата, 

осъществяващи стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни 

организми, дейност като регистриран купувач или център за първа продажба като еднолични 

търговци или юридически лица по смисъла на Търговския закон до 31.12.2014 г. 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА 

С Тълкувателно решение № 4 от 17.12.2013 г. ОСГК на ВКС прие следните положения - Ако 

в клауза на колективния трудов договор /КТД/ е предвидено работодателят да съгласува 

уволнението или да вземе становището, мнението или да информира синдикалния 

орган, а не да вземе неговото предварително съгласие, не е налице предварителна 

закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ. Ако документът, възпроизвеждащ 

предварителното съгласие на съответния синдикален орган е подписан еднолично от 

председателя на синдикалния орган, но удостоверява взето от колективния синдикален 

орган решение е налице предварително съгласие за уволнението по чл. 333, ал. 4 КТ. 

С Тълкувателно решение № 2 от 18.12.2013 г. ОСГК на ВКС прие следните положения- 1. 

Превозното или преносното средство, в което са открити акцизни стоки без бандерол, 

предмет на престъпление по чл.234 НК, не подлежи на отнемане по реда на чл. 53, ал.1 б.”а” 

НК. 2. Налагането на обезпечителна мярка по чл.72 НПК върху превозно или преносно 

средство, в което са били открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъплението по 

чл.234 НК е допустимо само за обезпечаване на наказанието „глоба”. 3. Санкционната 

част на нормата на чл.234, ал.1 НК не предвижда различен вид наказания за двете форми 

на изпълнителното деяние на престъплението – „държи” и „продава”. 8 4. Кумулативно 

предвиденото наказание „глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на продаваните 

стоки” е относимо към изпълнителното деяние „държи”. 

С Тълкувателно решение № 3 от 19.12.2013 г. ОСГК на ВКС прие следните положения-  

1. Допустимо е искът за установяване нищожност на договор за доброволна делба по 

смисъла на чл.75, ал.2 ЗН да бъде предявен самостоятелно в отделно исково производство. 

 2. Договор, с който е постигнато съгласие между съсобствениците за поделяне на 

съсобствено имущество чрез поставяне в дял на недвижим имот на един от тях, срещу 

което е поето задължение за издръжка и гледане на друг съделител, представлява 

договор за делба и не е нищожен, ако е сключен в предвидената в чл.35,ал.1 ЗС форма. 
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3. При извършено разпореждане със спорното право от съсобственик /съделител/ в полза на 

друго лице в хода на делбеното производство във фазата по допускане на делбата, се 

прилагат разпоредбите на чл.226 ГПК /чл.121 ГПК-отм./. Лице, придобило права по силата 

на разпоредителна сделка по време на първата фаза на делбения процес след предявяване 

на иска за делба, може да замести своя праводател само със съгласието на всички 

съделители. След влизане в сила на решението по допускане на делбата във фазата по 

извършването приобретателят участва чрез своя процесуален субституент 

/прехвърлителя/, ако не изрази воля да встъпи в процеса като подпомагаща страна. 

Приобретателят може да участва като главна страна,ако встъпи в делбеното производство по 

реда на чл.225 ГПК /чл.181 ГПК/отм./. Приобретателят ще бъде обвързан от решението по 

извършване на делбата независимо от това дали е встъпил в производството, заместил е 

прехвърлителя или е участвал в производството чрез своя процесуален субституент. 

Съсобствеността ще се счита прекратена и по отношение на него, независимо в чий дял ще се 

падне имотът. 

4. Приемането на наследството по опис е материална предпоставка за реализиране 

правото да се иска възстановяване на запазена част от наследството спрямо заветник 

или надарен, който не е призован към наследяване. 

5. Ползващите се от завещателното разпореждане или дарението лица могат в 

производството по възстановяване на запазена част от наследството по чл.30 ЗН да направят 

възражение за неспазването на предвидения в чл.61, ал.1 ЗН срок за приемане на 

наследството по опис.. Възражение за неспазване на срока по чл.61, ал.1 ЗН не може да се 

прави спрямо посочените в чл.61, ал.2 ЗН лица. 

 

АКТУАЛНО 

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд и предлага на Народното събрание да го 

приеме. Една от целите на проекта е да се създаде законово основание за издаването на 

разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни 

работи. В момента тези разрешения се издават от дирекциите „Инспекция по труда” на 

основание Правилника по безопасност на труда при взривните работи. Това противоречи на 

разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност, които изискват всички 

лицензионни и регистрационни режими, както и разрешения да се установяват със закон. 
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Втората част от промените е свързана с разширяване правата на работещите по отношение на 

контрола върху условията на труд. С новата редакция на текста на чл. 30 на заместник-

председателя на комитета по условия на труд (който е представител на работещите в 

предприятия с над 50 заети) и на представителя на работещите в групите по условия на 

труд (в търговски дружества под 50 души) се дава право на достъп до всички работни 

места в предприятието, възможност да се осведомяват пряко от работниците и служителите 

по всички въпроси в областта на здравето и безопасността, да участват в разследването на 

трудови злополуки и при установяване на причините за професионални болести и др., 

вкл. да изискват временно спиране на работата на оборудване и забрана за използването на 

опасни химични вещества и смеси. С оглед на ефективното изпълнение на задачите, е 

предвидена закрила при уволнение по реда на чл. 333 от Кодекса на труда на заместник-

председателя на комитета по условия на труд и на представителя на работещите в 

групата по условия на труд. 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерски съвет Постановление № 295 от 19 

декември 2013 г. за изменение и 

допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за 

чужденците в Република България, 

приет с Постановление № 179 на 

Министерския съвет от 2011 г. 

Предстоящо обнародване 

Бр. 110 

Министерство на 

земеделието и храните 

Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 от 

1999 г. за създаване и поддържане 

на регистър на земеделските 

производители 

Предстоящо обнародване 

Бр. 110 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и съобщенията 

Наредба за допълнение на 

Наредба № 41 от 2001 г. за достъп 

и използване на железопътната 

инфраструктура 

Предстоящо обнародване 

Бр. 110 

Министерство на 

здравеопазването 

Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 40 от 

Предстоящо обнародване  

Бр. 111 
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2004 г. за определяне на основния 

пакет от здравни дейности, 

гарантирани от бюджета на НЗОК 

Министерство на финансите Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за акцизите и 

данъчните складове 

Предстоящо обнародване 

Бр. 110 

Министерство на финансите Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за данък 

върху добавената стойност 

Предстоящо обнародване 

Бр. 110 

Министерство на финансите Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № Н-8 от 

2005 г. за съдържанието, 

сроковете, начина и реда за 

подаване и съхранение на данни 

от работодателите, осигурителите 

за осигурените при тях лица, както 

и от самоосигуряващите се лица 

Предстоящо обнародване 

Бр. 110 

 

ИНТЕРЕСНО 

20 декември 

Св. свщмчк Игнатий Богоносец. Св. Йоан Кронщадски. Празнуват: Игнат 

22 декември 

Св. вмчца Анастасия. Празнуват: Анастасия 

24 декември 

Бъдни вечер. Св. прпмчца Евгения. Преп. Николай воин, българин. Празнуват: Евгения, 

Евгений, Женя, Бистра и др. 

25 декември 

Празнуват: Божидар, Емил, Христо, Християн, Христин, Кристиян, Кристиан, Христа, 

Христина, Радослав, Кристина, Кристиана, Младен, Радомир, Радостин(а), Радослава, 

Емануил и др. 

26 декември 
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Събор на Пресвета Богородица. Св. Йосиф Обручник. Св. цар Давид. Св. Яков, брат 

Божий. Празнуват: Йосиф и Давид 

27 декември 

Св. първомъченик и архидякон Стефан. Преп. Теодор Начертаний. Празнуват: Стефан, 

Стефка, Стефания, Стефчо, Стоян, Стоянка, Стойно, Стойко, Стойне, Стойна, Стоил, 

Стоимен, Стамен, Цанка, Цонка, Цонко, Станимир, Станимира, Станислав, Станислава, 

Венцислав(а), Стана, Станко, Станчо, Цанко, Цона и др. 

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА! 

 

ЗАБАВНО 

*** 

Затворникът към тъмничаря: 
- Моля ви да предадете това писмо на моя адвокат. Той е в съседната килия. 

*** 

По време на сухия режим в САЩ млад съдия се консултира по телефона с по-опитен свой 

колега: 

- Предстои ми дело, в което подсъдимият е обвинен в контрабанда на спиртни напитки. Как 

мислите, колко трябва да му дам? 

- Два долара за бутилка и нито цент повече! 

*** 
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