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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 21 (извънреден) от 2014 година

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и

сродните му права. Необходимостта от изменение и допълнение на Закона за авторското
право и сродните му права (ЗАПСП) е продиктувана от приемането на Директива 2011/77/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от 27.09.2011 г. за изменение на Директива
2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права. Държавите членки на Европейския съюз, са длъжни да транспонират тази директива във вътрешното си
законодателство най-късно до 1 ноември 2013 г.

Седмичен информационен бюлетин

1

Въвеждането на предложените мерки, с които се повишава нивото на закрила на правата на
артистите-изпълнители, отчита техния творчески и артистичен принос в създаването на
защитено интелектуално съдържание.
Предвижда се удължаване срока на закрила на правата на артистите-изпълнители и на
продуцентите на звукозаписи. Тези мерки са насочени главно към времетраенето на срока на
закрила и към възможността артистите-изпълнители да се възползват от него.
Предвижда се възможността в случай че в договор, с който артист-изпълнител е отстъпил на
продуцент правото да използва звукозапис с негово изпълнение, възнаграждението да не се
заплаща под формата на периодични плащания. В тази връзка артистът-изпълнител има
право да получава допълнително годишно възнаграждение от продуцента за всяка пълна
календарна година след петдесетата година от законното публикуване на звукозаписа, или ако
той не е бил публикуван - след петдесетата година от неговото законно съобщаване на
публиката. Всеки отказ от страна на артиста-изпълнител от правото да получава такова
допълнително възнаграждение е недействителен.
Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица,

застрашени във връзка с наказателно производство. Целта на този закон е да създадат
условия за организационно подобряване на ключова група дейности, които са пряко свързани с
гарантиране сигурността на участниците в наказателни производства и обслужват работата на
органите на съдебната система - най-вече по наказателни дела.
Такива са дейностите по:
- изпълнението на Програмата за защита на застрашени лица по досега действащия Закон за
защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП).
- изпълнението на временните мерки за защита на застрашени свидетели и лица, техни
низходящи, възходящи, братя, сестри, съпруг и лица, с които те са в особено близки
отношения по НПК, осъществявани чрез лична охрана.
Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на

професионални квалификации. С настоящия Закон за изменение и допълнение на Закона
за признаване на професионални квалификации частично се въвежда в българското
законодателство Директива 2013/25/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои
директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги
поради присъединяването на Република Хърватия, в частност на Директива 2005/36/ЕО за
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признаване на професионални квалификации. Директива 2013/25/ЕС изменя и допълва
основния текст на Директива 2005/36/ЕО по отношение на чл. 49, в който се включва датата на
присъединяване на Република Хърватия - 1 юли 2013 г., считано от която всяка държава
членка да признава удостоверения за професионална квалификация и свидетелства за
правоспособност на архитекти, издадени от хърватските компетентни органи.
Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото

възпитание и спорта. Основната цел на Закона за изменение и допълнение на Закона за
физическото възпитание и спорта е оптимизиране и прецизиране на действащите разпоредби,
регламентиращи издаването на лицензия на спортни федерации и национални спортни
организации; дейността в спортните училища; консолидиране на разпоредби, свързани с
финансиране от страна на държавата и общините на спортни организации.
Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния

кодекс. Този Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)
има за цел транспониране на Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното
производство. Съгласно член 9 от директивата държавите членки въвеждат в националното
законодателство законовите, подзаконовите и административните разпоредби в съответствие
с директивата в срок до 27 октомври 2013 г.
Обнародвано е Решение за приемане на процедурни правила за предложения за

състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на
председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна
комисия



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 22 от 2014 година

Обнародван е Закон за ограничаване изменението на климата. Целта на новия Закон за
ограничаване изменението на климата е да даде обща правна уредба на обществените
отношения, свързани с осъществяването на политиката по изменение на климата, като
регламентира компетентните органи, които осъществяват политиката по климата и уреди
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техните правомощия, очертае кръга на частно-правните субекти, които имат права и
задължения в рамките на различните процедури и основните дейности и процеси, чрез които
Република България изпълнява своите задължения в областта на изменението на климата в
международен план и на ниво Европейски съюз.
Основните въпроси, за които се предлага уредба с настоящия закон, могат условно да бъдат
разделени на две категории.
Първата включва съществуващи обществени отношения, чиято позитивна правна уредба е
пренесена от действащи нормативни актове - големият брой правни норми са пренесени от
Закона за опазване на околната среда.
Втората категория въпроси в закона касае нови обществени отношения, които за първи път
намират своята правна регламентация и с които се въвеждат нови актове на европейското
законодателство.
Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за

специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания
и за специфично подпомагане. Съгласно чл. 132 (2)(а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 на
Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на
ОСП и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани, Република
България може да допълни директните си плащания за 2014 г. след одобрение от ЕК по
отношение на отделните сектори, но не повече от 100%.
С цел стабилизиране на подкрепата на българските земеделски производители и осигуряване
на последователност и предсказуемост на прилаганата политика за 2014 г. с Наредба са
уредени условията за участие в схемите за национални доплащания, а именно: схемата за
национални доплащания на хектар земеделска земя; схемата за национални доплащания за
тютюн, необвързана с производството; схемата за национални доплащания за говеда,
необвързана с производството и схемата за национални доплащания за овце майки и кози
майки, обвързана с производството.
С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 се изменя и допълва и Наредба №
5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за
директни плащания. В нея отпада изискването за представяне от страна на земеделските
стопани на заявление за регистрация, освен в случаите на първо подаване. Тази промяна има
за цел значително опростяване на процедурите по кандидатстване за подпомагане.
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Доколкото в Интегрираната система за администриране и контрол са налични в електронен
вариант всички данни от заявленията за подпомагане на всеки кандидат от предходната
година, с предоставянето им на екран се изпълнява изискването на разпоредбите на правото
на ЕС в областта на ОСП за предоставяне на т.нар. "предварително попълнени форми" или
заявления за подпомагане на земеделските стопани, преди кандидатстването им за
подпомагане.
Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за

обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Целта на изменението е
актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащата Наредба № 8.
Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за

условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната
система за администриране и контрол. Изискванията на законодателството на ЕС за
поддържане на постоянни пасища намират своята специфична и подробна уредба в
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и
реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за
административен контрол. Предложените изменения и допълнения уреждат процедурата по
създаването на специализирания слой "Постоянни пасища" и правилата за извършване на
контрол за спазване на забраната за разораване и преобразуване на постоянните пасища;
осигурят по-ефективното и коректно изпълнение на изискванията за получаване на "зелени
плащания" от земеделските стопани, за които са предвидени 30% от пакета за директни
плащания за България в следващия програмен период на ОСП 2014-2020 г.
С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 105 се изменя и Наредба № 5 от 10
март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми
за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища.



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 23 от 2014 година

С Постановление № 45 от 6 март 2014 г. на МС за преобразуване на държавни културни
институти и създаване на Родопски драматичен театър “Николай Хитов” . Постановлението
ревизира действия от 2010/2011 г., довели до сливане на драматични и куклени театри на
териториален принцип. Този акт ще позволи да се възстанови сценичната дейност в различни
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региони на страната и да се създаде възможност на аудиториите за достъп до качествена
продукция.
С Постановление № 46 от 6 март 2014 г. на МС за допълнение на Постановление № 90 от
2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и
специализантите от държавните висши училища и научни организации се определя условията
и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от
държавните висши училища и научни организации, правителството създаде възможност за
отпускане

на

нов

вид

стипендия

-

за

значими

постижения

на

студентите

в

научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност. За бюджетната
2014 г. ВУЗ-овете ще разполагат с близо 390 хил. лв. за този вид стипендии. Средствата са
предвидени по бюджета на МОН.
Стипендиите ще бъдат отпускани от комисия, определена със заповед на ректора, като наймалко от половината от нейните членове са студенти, посочени от студентския съвет. Видът
на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендията ще се
определят от съответното висше училище, съгласувано със студентския съвет.
Постановлението влиза в сила от 1 септември тази година.
С Постановление № 47 от 6 март 2014 г. на МС се прави изменение и допълнение на
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Одобрени са промени, които привеждат
нормативния акт в съответствие с влезлите в сила от началото на годината изменения в
Кодекса за социално осигуряване.
Голяма

част

от

промените

в

Наредбата

регламентират

електронизирането

на

административните услуги, предлагани от НОИ. Създава се допълнителна възможност
заявленията за отпускане на пенсии и добавки към тях, както и заявления за преизчисляване
на пенсии за придобит допълнителен осигурителен стаж и осигурителен доход след
пенсионирането да бъдат подавани и по електронен път.
Определя се редът за представянето на документи за доход, получен в друга държава, при
преценка на правото за социална пенсия за старост. Уточнява се процентът на загубена
работоспособност на членовете на семейството, които са навършили 18-годишна възраст и са
неработоспособни, при определяне на годишния доход на член от семейството - с определена
от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане.
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Изменят се и разпоредбите, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване по
отношение на условията за пенсиониране - замразяването през 2014 г. на нарастването на
възрастта и осигурителния стаж за придобиване право на пенсия, отпадането на възрастта за
придобиване право на пенсия от военнослужещите, спирането на увеличаването на
необходимия учителски осигурителен стаж за придобиване право на пенсия от Учителския
пенсионен фонд.
Предлагат се нови разпоредби, свързани с изплащането на наследствени пенсии на деца,
които учат след навършване на 18-годишна възраст, като са обхванати различни хипотези прекъсване

на

обучението

поради

слаб

успех

или

незаверен

семестър,

отписване/отстраняване от учебното заведение, периодите на полагане на държавни
зрелостни изпити и т. н.
Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.
С Постановление № 48 от 6 март 2014 г. на МС

се изменя Наредбата за реда за

съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните
болести във връзка с промените в КСО. От Наредбата отпада задължението на осигурителите
да представят в съответното териториално поделение на НОИ от продълженията на
болничния лист за трудова злополука или професионална болест.
С Постановление № 49 от 6 март 2014 г. на МС се прави изменение на Правилника за
устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания и
критериите за представителност на организациите за хора с увреждания. С измененията се
актуализира състава му по отношение представителите на Министерския съвет. Освен
досегашните

членове,

в

Националния

съвет

се

включват

заместник-министри

на

инвестиционното проектиране, на младежта и спорта и на културата предвид техните функции
и задължения по отношение на интеграцията на хората с увреждания.
Националният съвет е консултативен орган към Министерския съвет. Освен представители на
държавата, в него членуват неправителствени организации на и за хора с увреждания.
С Постановление № 50 от 6 март 2014 г. на МС се определят се определят
второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи. Изискването
е на Закона за публичните финанси, влязъл в сила от началото на тази година. С него се
въвежда понятието “разпоредители с бюджет”, което заменя “разпоредители с бюджетни
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кредити”, използвано в отменения Закон за устройството на държавния бюджет. Съгласно
Закона за нормативните актове, при отмяна на закон се налага актуализиране на
нормативната уредба по прилагането му.
Постановлението влиза в сила от 14 март 2014 г.
С Постановление № 51 от 6 март 2014 г. на МС се прави изменение и допълнение на
Устройствения правилник на областните администрации. С промяна в едно от приложенията
към Правилникa, правителството включва в политическия кабинет на областния управител на
Силистра и служител за връзки с обществеността. Целта е да се подпомогне областния
управител при организирането, планирането и осъществяването на връзките му с медиите,
гражданите, неправителствените организации.
С постановлението е поправена и техническа грешка и в приложението за структурата на
областната администрация на област Варна, в което е пропуснато изписването на длъжността
на главния секретар.
Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2005 г. за

условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и
отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове
по скалата (S)EUROP. Основната цел на тази наредба е въвеждане на промените, настъпили
с изменението и допълнението на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) - ДВ, бр. 99 от 15 Ноември
2013.
Основните изменения и допълнения в наредбата са насочени към регламентирането на нов
едногодишен период на непрактикуване на класификация на кланични трупове, в резултат на
което възниква задължение за провеждане на опреснителен курс и доразписване на
необходимия норматив от часове за горепосочените курсове. Друга промяна касае
въвеждането на ново приложение във връзка с проверките по класификация на кланични
трупове от овце (агнета).
Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за

окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по
скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците.
Основната цел на наредбата е свързана с въвеждането на промените, настъпили с
Седмичен информационен бюлетин

8

изменението и допълнението на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) - ДВ, бр. 99 от 15 Ноември
2013.

Съгласно ЗПООПЗПЕС се въвежда поддържането на регистър на кланиците,

извършващи задължителна класификация и регистър на класификаторите. Друга промяна
касае издаването на протокола от класификацията и подписването му от производителя или
доставчика.
Промените в наредбата са насочени и към обединяване на съществуващи текстове, касаещи
задължителната класификация. Използвана е получената на 15.10.2013 г. тълкувателна
бележка от Европейската комисия № 2013-02 за прилагането на скалата за класификация на
кланични трупове от овце. Съгласно тази бележка се въвежда праг за задължителна
класификация в сектора на овчето месо въз основа на броя заклани животни в кланиците.
Доразписани са процедури, които улесняват прилагането на класификацията и изготвянето на
документацията.
Друга основна промяна касае извършването на проверките в кланиците. Новият текст въвежда
съставянето на доклади и протоколи от проверки, които се одобряват от министъра на
земеделието и храните, както и реда и честотата на извършването им.
Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за

условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично
теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови
трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики. Направените
изменения са

във връзка с въвеждането на изискванията на Директива 2013/8/ЕС на

Комисията от 26 февруари 2013 година за изменение на Директива 2009/144/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти и характеристики на колесните
селскостопански и горски трактори с цел адаптиране на нейните технически разпоредби (ОВ,
L56/28.02.2013).
Уреждат се обществените отношения във връзка с одобрението на типа на компоненти за нови
селскостопански и горски трактори.
С обнародването на наредбата се осигурява изпълнение на мярка 9 от Плана за действие за
2014 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз,
Глава 1 “Свободно движение на стоки”, подсектор “Колесни трактори”.

Седмичен информационен бюлетин
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Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за

ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация . С
направените изменения се допълва кръга на лицата, имащи право на парични помощи за
профилактика и рехабилитация - лицата, осиновили дете от 2- до 5-годишна възраст

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Решение № 568/12.03.2014 г. по дело 903/2014 г. на ВКС (делото "Сапард") - ВКС
възобнови делото "САПАРТ" и го върна за ново разглеждане на апелативния съд.
Конституционният съд в заседание от 11 март 2014 г. се произнесе с решение по
конституционно дело № 12/2013 г., с което отхвърли искането на Общото събрание на съдиите
от

Търговската

колегия

на

Върховния

касационен

съд

за

установяване

на

противоконституционност на § 14, ал. 1 в частта “и искови производства за попълване масата
на несъстоятелността“ и изцяло на § 14, ал. 2 и § 15 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 20 от 28
февруари 2013 г.).
Решението в частта по § 15 е прието с единодушие от 12 съдии, а в частта по § 14 е подписано
с особено мнение от съдиите Цанка Цанкова и Кети Маркова.
Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

Закон за изменение и
допълнение на Закона за виното и

Предстоящо обнародване
Бр. 25

спиртните напитки
Закон за изменение и
допълнение на Закона за водите
Народно събрание

Закон за изменение и

Предстоящо обнародване

допълнение на
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Административнопроцесуалния
кодекс
Закон за изменение и
допълнение на Закона за
здравословни и безопасни условия
на труда
Закон за изменение и
допълнение на Закона за
интеграция на хората с
увреждания
Министерски съвет

Постановление № 52 от 10 март
2014 г. за изменение и допълнение

Предстоящо обнародване
Бр. 24

на Наредбата за условията и реда
за издаване на удостоверения,
свързани с придобита
професионална квалификация
Постановление № 53 от 11 март
2014 г. за приемане на
Устройствен правилник на
Изпълнителна агенция
"Медицински одит"
Висш съдебен съвет

Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за

Предстоящо обнародване
Бр. 24

администрацията ва Върховния
административен съд
Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за
администрацията на Върховния
административен съд
Конституционен съд

Решение № 3 от 6 март 2014 г. по
к. д. № 10 от 2013 г.

Министерство на
земеделието и храните

Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 11 от
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2009 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214
Министерство на външните

Женевска конвенция от 12 август

работи

1949 г. за подобряване участта на

Предстоящо обнародване

ранените и болните в действащите
въоръжени сили - резервата
оттеглена на 9 май 1994 г.
Женевска конвенция от 12 август
1949 г. за подобряване участта на
ранените, болните и претърпелите
корабокрушение от състава на
морските въоръжени сили резервата оттеглена на 9 май 1994
г.
Женевска конвенция от 12 август
1949 г. относно третирането на
военнопленниците - резервите
оттеглени на 9 май 1994 г.
Женевска конвенция от 12 август
1949 г. относно закрила на
цивилните лица във време на
война - резервите оттеглени на 9
май 1994 г.
Министерство на
земеделието и храните

Наредба № 1 от 2014 г. за

Предстоящо обнародване

изискванията за производството
и/или търговия с медикаментозни
фуражи и/или с междинни продукти
за производството им
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 11 от
2008 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 211
Правилник за организацията и

Седмичен информационен бюлетин

12

дейността на комисията за
издаване или отказ за издаване на
разрешение за извършване на
развъдна дейност от развъдните
организации
Министерство на
транспорта,
информационните
технологии и съобщенията

Наредба за изменение и

Предстоящо обнародване

допълнение на Наредба № 19 от
2004 г. за регистрация на
пристанищата на Република
България

Министерство на
икономиката и

Наредба № РД-16-301 от 10 март

Предстоящо обнародване

2014 г. за обстоятелствата,

енергетиката, Министерство подлежащи на вписване в
на регионалното развитие

регистрите
ИНТЕРЕСНО

15 Март
Световен ден на съня — отбелязва се от 2002 г.
Започва да функционира Националната здравноосигурителна каса в България.
Световен ден на потребителя (отбелязва се от 1983 г.)
Международен ден срещу полицейската бруталност
България — Ден на здравния инспектор (отбелязва се от 1999 г.)

16 Март
Ден на астрономическите обсерватории (отбелязва се от 1990 г., първо в Италия)

18 Март
2004 г. — Членство на България в НАТО: С 226 гласа “за“ и 4 “против“ 39 Народно събрание
ратифицира Северноатлантическия договор.
България — Ден на радиотехническите войски (отбелязва се от 1993 г.)
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Световен ден на мозъка

20 Март
Ден на Земята (отбелязва се от 1971 г.)
Астрономия — първия ден на пролетта
Международен ден на приказката Швеция
Международен ден на франкофоните
Международен ден на франкофонията

ЗАБАВНО
***
Адвокатът на ищеца към противниковия:
- Ти си отвратителен лъжец!
Адвокатът на обвиняемия:
- А ти си невероятен мошеник!
Съдията:
- И така, след като адвокатите се идентифицираха, нека продължим...
***
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