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*** 

„Интересен е не самият проблем, интересен е шансът да бъде решен и интересен е 

резултатът, който може да донесе неговото решение.” Открийте решенията и постигнете най- 

добрите резултати със Ciela 5.1! 

*** 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр.2 от 2014 година 

 

С Постановление № 313 от 27 декември 2013 г. е изменено и допълнено 

Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията 

и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за 

болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява 

лично участие в здравноосигурителния процес. С направените промени се преодоляват 

несъответствия между нормативно определените ангажименти и отговорности на структурите 

на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и реалната им ресурсна осигуреност. По този 
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начин се създават условия за по-ефективно разходване на ограничените бюджетни 

средства в интерес на хората от рисковата група на неосигурените, които имат 

неотложна нужда от медицинска помощ в болничното лечебно заведение. Промените са 

съобразени с реалните компетенции на структурите на АСП за определяне на социалния 

статус на лицата, постъпили за лечение.  

С Постановление № 312 от 27 декември 2013 г. е изменено и допълнено 

Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на 

сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална 

медицина и за болнично лечение. Промените се отнасят до намаление от 2,90 лв. на 1 лв. 

потребителската такса, заплащана от пенсионерите, за посещение при лекар или лекар по 

дентална медицина. Разликата ще бъде поета от държавния бюджет. 

С Постановление № 310 от 21 декември 2013 г. е отменено Постановление № 207 

на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по 

чл. 71е от Закона за управление на отпадъците. Причината е, че е изготвен друг нормативен 

акт, който регламентира същата материя – Наредба за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията. С наредбата се определят размера 

на обезпечението и предоставянето му при извършване на дейност по обезвреждане на 

отпадъци чрез депониране; разходването на натрупаните през експлоатационния период 

средства за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на 

площадките на депата за отпадъци; размера и начина на усвояване на банковата гаранция при 

извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране; размера на 

отчисленията и реда за предоставянето им при извършване на дейност по обезвреждане на 

отпадъци чрез депониране на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депо 

за неопасни отпадъци с друг произход (когато отпадъците са от строителство и разрушаване). 

Очаква се да бъде обнародвана в Държавен вестник. 

С Постановление № 309 от 21 декември 2013 г. е изменена Наредбата за 

командировъчните средства при задграничен мандат. Предвижда се достигането 

на пълния процент от предвидените в нея дневни командировъчни за представителите ни 

зад граница, да стане от 1 януари 2015 г., а не от 1 януари 2014 г. Приемането на 

постановлението се налага предвид ограничения бюджет на МВнР за следващата година. 

С Постановление № 308 от 21 декември 2013 г. е изменен Правилника за 

устройството и дейността на Военномедицинската академия, като се отменя 

изискването заместник-началниците на лечебното заведение да са завършили стратегически 



курс във ВА „Г. С. Раковски” или в приравнени чуждестранни висши военни учебни заведения. 

Остават изискванията те да са хабилитирани по медицинска или военномедицинска 

специалност и да притежават квалификация по здравен мениджмънт. Направената промяна 

отговаря на разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България и на Класификатора за длъжностите на военнослужещите в 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия. В тях не се изисква завършен стратегически курс за повишаване във 

военно звание на лекарите-офицери. 

С Постановление № 307 от 21 декември 2013 г. правителството обнародва  Наредба 

за условията и реда за издаване на лицензии, сертификати при внос и износ на 

земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и 

износа на земеделски и преработени земеделски продукти. С Наредбата се 

определят редът и условията за администриране на процедурите в съответствие със 

законодателството на ЕС, което се прилага директно от държавите-членки. В сравнение с 

досега отпадат изискванията за предоставяне на документи, които са публично 

достъпни, и на копие от документи за самоличност на вносителите и износителите. 

Премахнати са и разпоредбите, предвиждащи вносителите и износителите на земеделски 

продукти от и за трети страни да представят удостоверение за актуално състояние на 

съдебната регистрация и на регистрацията по Закона за ДДС. 

С Постановление № 306 от 21 декември 2013 г. правителството обнародва Наредба 

за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка 

„Отговорност на туроператора”. Нейната цел е да защити потребителите на 

организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена срещу 

рисковете, посочени в чл. 98, ал. 2 от Закона за туризма. Те са свързани с отговорността на 

туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане с негови контрагенти и 

доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. Наредбата 

гарантира обезпечаването на потребителите на туристически услуги при настъпване на 

застрахователно събитие посредством регламентирани лимити на отговорност. Те 

зависят от декларирания оборот за предходната финансова година и са в 13 категории, като 

за най-ниската – оборот до 50 000 лв., лимитът на отговорност е 25 000 лв., а за най-високата 

– оборот над 3 млн. лв., лимитът на отговорност е 1,4 млн. лв. С Наредбата се въвежда 

задължение за застрахователя да уведомява министъра на икономиката и енергетиката 

не по-късно от един ден от узнаването за настъпилото застрахователно събитие.  



С Постановление № 305 от 21 декември 2013 г. правителството направи промени в 

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Те са 

свързани с решението на Европейската комисия да удължи до 30 юни 2014 г. срока на 

действие на Регламент 800/2008 относно деклариране на някои категории помощи за 

съвместими с общия пазар (т. нар. групово освобождаване). В Закона за насърчаване на 

инвестициите са включени мерки, представляващи допустима държавна помощ по силата на 

европейското право. Първоначалният срок на действие на регламента обаче беше до края на 

тази година, а следващият влиза в сила от 1 юли 2014 г., което оставя 6-месечен вакуум за 

прилагане на насърчителните мерки. Решението на Комисията за удължаване на действието 

на Регламент 800/2008 позволява да бъдат направени промени в Правилника за прилагане на 

ЗНИ, които гарантират последователна и непрекъсната възможност за предоставяне на всички 

насърчителни мерки по отношение на инвеститорите. С друга промяна в Правилника се дава 

възможност на търговските дружества с държавно участие, чийто предмет на дейност 

основно е свързан с привличане на инвестиции, да могат да избират вида на 

обезпечението при сключване на договор за прехвърляне на недвижим имот към 

сертифициран инвеститор. 

С Постановление № 303 от 21 декември 2013 г. правителството направи промени в 

Постановление № 74 на Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на 

последствията от добива и преработка на уранова суровина. Въвежда се 

задължение за собствениците или ползвателите на обекти, върху които са приключили 

дейностите по ликвидиране на последиците от добива и преработката на уранова суровина, да 

осигуряват достъп на експертите от „Екоинженеринг-РМ” ЕООД до мониторинговите пунктове и 

сондажи за тяхното обслужване и експлоатиране. Това е необходимо, за да се гарантира 

изпълнение на предвиденото задължение на дружеството да продължи мониторинга на водите 

и след предаването на обекта на съответния собственик или ползвател. С цел по-ефективен 

контрол и по-голяма прозрачност се предвижда нов ред за усвояване и разходване на 

средствата за управление на „Екоинженеринг-РМ”, като ще се изготвя специализиран проект, 

включващ всички разходи за издръжка. Изрично е записано, че придобитите със средства от 

държавния бюджет специализирани дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, 

измерителна апаратура и транспортни средства) ще могат да се продават единствено, ако 

приходите от тях постъпват отново в държавния бюджет. 

Министерския съвет обнародва Постановление № 311 от 21 декември 2013 г.  с което 

предостави средства в размер на 32 322 00 лв. по бюджета на Министерството на 



регионалното развитие за 2013г. за финансиране с държавни инвестиционни заеми на 

обекти за рехабилитация от проект „Транзитни пътища – V“, изпълнявани със заем от 

Европейската инвестиционна банка.  

Министерството на здравеопазването обнародва две нови наредби- Наредба № 5 от 10 

декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Вирусология" и 

Наредба № 4 от 10 декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт 

"Урология" 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 3 от 2014 година 

Министерството на здравеопазването обнародва Национален рамков договор за 

денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и 

Българския зъболекарски съюз за 2014 г. и Национален рамков договор за 

медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и 

Българския лекарски съюз за 2014 г. 

В тази връзка Националната здравноосигурителна каса обнародва Договор № РД-НС-01-5 

от 18 декември 2013 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 

2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

зъболекарски съюз; Договор № РД-НС-01-4 от 18 декември 2013 г. за приемане 

на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Методика за 

условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, 

предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 

3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на 

болнична медицинска помощ. В новата методика е установено изискване конкретното 

медицинско изделие да се заплаща от обществен фонд в поне една държава-членка, 

независимо дали е произведено в България или не, т.е. премахнато е дискриминационното 

условие за произведените извън България изделия. Премахнато е изискването за наличие на 

клинични проучвания намедицинските изделия. Предвидено е списъкът да съдържа стойност, 

до която НЗОК ще заплаща съответния тип/група медицински изделия, но не и 

производителите и търговците на едро, които ще ги доставят. 

 



Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на 

програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди. 

Изменена и допълнена е Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на 

типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на 

замърсители. 

Министерството на финансите публикува Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен 

процент с падеж 2028 г. между Република България в качеството на Кредитополучател Дойче 

Банк и Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията; Договор за 

прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2023 г. между Република България 

в качеството на Кредитополучател Дойче Банк и Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и 

Агент по плащанията; Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 

2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател Дойче Банк и 

Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията. 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА 

 
С Решение № 388 от 07.01.2014 г. ВКС остави в сила Решение № 9 от 25.02.2013 г. по 

в.н.о.х.д. № 342/ 2012 г. на Пловдивски апелативен съд, Втори наказателен състав. по делото 

за катастрофата в Симеоновград. 

С Решение № 7357 от 30 май 2013 г. по адм. д. 2445 от 2013 г., обнародвано в бр .3 от 

10.01.2014 г. на Държавен вестник ВАС отмени Постановление № 5 на Министерския съвет 

на Република България от 10.01.2013 г. за приемане на обемите и цените на медицинската 

помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 

18.01.2013 година). В мотивите са изложени следните съображения- Съгласно разпоредбата 

на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, намираща приложение по силата на препращащата норма на чл. 80 от 

АПК, при внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от 

компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на 

съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на 

заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. В конкретния случай това императивно предписание на закона не е 

било изпълнено. Въпреки дадените указания на страните по делото не бяха представени 

доказателства подзаконовият нормативен акт да е бил публикуван в интернет страницата на 

МЗ или на НЗОК. При тази фактическа обстановка и като изхожда от обстоятелството, че 

нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА има императивен характер, то нарушаването й съставлява 



тежък порок, който представлява самостоятелно основание за отмяна на издадения 

подзаконов нормативен акт. 

АКТУАЛНО 

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

митниците. С него се отменя Раздел ІІІ „Постановления за принудително събиране на 

публични държавни вземания, издавани от митнически органи”. Промените предвиждат 

вземанията да се установяват с решения на митническите органи, с които се определят 

длъжникът и размерът на публичното държавно вземане, като решенията на 

митническите органи ще подлежат на предварително изпълнение. Направено е изменение 

в чл. 209, ал. 2, т. 4 на ДОПК, като принудително изпълнение се предприема въз основа на 

издадено решение от митническите органи за досъбиране на дължими суми, с което се 

установяват митни сборове и други публични държавни вземания. Прецизиран и определен е 

началният момент, от който от митническите органи се начислява лихва за забава на 

администрираните от тях публични държавни вземания. Предлаганите промени уреждат и 

обмена на информация между МВР и Агенция „Митници” като регламентират достъпа до 

автоматизираните им информационни системи. Предвижда се по-висока санкция в случаите на 

контрабанда на тютюневи изделия – цигари без бандерол или с надпис „duty free” и тютюн, за 

неголеми количества – 10-60 кутии цигари и 2-5 кг тютюн. Целта на изменението е 

предвиденият минимум на налаганата глоба (не по-малко от 1000 лв.) да има превантивно и 

възпиращо действие. Въвежда се и по-тежка санкция при повторно нарушения. Гарантира се 

по-справедливо прилагане на административнонаказателните разпоредби и облекчаване на 

административнонаказателното производство. Когато стойността на избегнатите митни 

сборове не съответства на митническата стойност на стоките – предмет на нарушението, 

се допуска да не се налага принудителна мярка „отнемане в полза на държавата”. 

От 09.01.2014 г. всички, които се интересуват от дейността на Министерството на 

инвестиционното проектиране (МИП), могат да научат актуална информация за ведомството 

на сайта http://www.mip.government.bg/.В него може да се запознаете с основната мисия и 

структура на министерството и да намерите редица нормативни документи – закони, наредби и 

методически указания. Също така може да подавате сигнали в случай, че сте натъкнали на 

корупционни практики. 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Висш съдебен съвет Правилник за администрацията в Предстоящо обнародване 

http://www.mip.government.bg/


съдилищата Бр. 6 

Министерство на 

икономиката и енергетиката 

Правилник за устройството и 

дейността на Държавно 

предприятие "Радиоктивни 

отпадъци" 

Предстоящо обнародване 

Бр. 5 

Министерство на 

регионалното развитие 

Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № РД-02-

20-9 от 2012 г. за функциониране 

на Единната система за 

гражданска регистрация 

Предстоящо обнародване 

Бр. 4 

Министерство на 

вътрешнните работи 

Наредба за изменение на Наредба 

№ Із-1919 от 2011 г. за реда за 

осъществяване на държавен 

противопожарен контрол 

Предстоящо обнародване 

Бр. 4 

Министерство на 

вътрешнните работи 

Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № Із-1429 

от 2011 г. за униформеното 

облекло, отличителните знаци и 

принадлежностите, свързани с 

изпълнението на служебните 

задължения на държавните 

служители в Министерството на 

вътрешните работи 

Предстоящо обнародване 

Бр. 4 

Министерство на 

земеделието и храните 

Наредба № 10 от 20 декември 

2013 г. за изискванията към 

данните, които съдържа 

документацията за издаване на 

сертификат за регистрация, 

опаковката, листовката за 

употреба и производството на ин 

витро диагностично 

ветеринарномедицинско средство, 

и редът за извършване на 

изпитването за чувствителност 

Предстоящо обнародване 

Бр. 5 



Комисия за регулиране на 

съобщенията 

Решение № 928 от 19 декември 

2013 г. за изменение и допълнение 

на Общите изисквания при 

осъществяване на обществени 

електронни съобщения 

Предстоящо обнародване 

Бр. 4 

 

ИНТЕРЕСНО 

 11 януари 

Преп. Теодосий Велики. Преп. Теодосий Антиохийски. Празнуват: Богдан, Богдана, 

Богомил, Теодосий, и Теодоси, Теодосия, Досьо. 

12 януари 

Св. мчца Татяна. Св. Сава Сръбски. Св. мчк Мертий. Празнуват: Таня, Тана, Татяна и др 

13 януари 

Професионален празник на работещите в областта на киното в България — Обявен с 

Решение на МС от 27 декември 2005 г. 

ЗАБАВНО 

*** 

 Двама адвокати- съдружници излезли на обяд и тъкмо седнали и единият скочил и 

извикал: 

- О, не! Трябва да се върна веднага в офиса! Забравил съм сейфа отключен! 

Другият съдружник го погледнал спокойно и отвърнал: 

Защо се тревожиш? Нали и двамата сме тука! 

*** 
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