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НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 29 от 2014 година (извънреден)
Обнародвани са следните решения на Централната избирателна комисия:
 Решение № 24 от 28 март 2014 г. относно приемане на Правилник за
организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата,
функциите и организацията на работа на нейната администрация;
 Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. относно утвърждаване образците на
изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 25 май 2014 г.;
 Решение № 30-ЕП от 30 март 2014 г. относно утвърждаване на образец на
изборна книга № 96 за произвеждане на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България.
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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 30 от 2014 година
Обнародвани са закони за ратификация на:
 Споразумението между правителството на Република България и Европейската
организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно
присъединяването на Република България към Конвенцията за учредяването на
Европейска организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и
свързаните ред и условия, на Конвенцията за учредяване на Европейската организация
за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и на Протокола за
привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT);
 Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на
Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и
министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането,
администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при
бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени американски щати.
Обнародвани са шест решения на Народното събрание, сред които:
 Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на НАТО;
 Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа;
 Решение за попълване състава на Комисията по отбрана.
Обнародвани са седем постановления на Министерски съвет, сред които:
 Постановление № 64 от 21 март 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. Допълнителните разходи са в размер 4
635 000 лв. и са предназначени за разплащането на неотложни разходи за нормативно
регламентирани дейности на администрацията на Министерския съвет и на областните
администрации.
 Постановление № 65 от 21 март 2014 г. за одобряване на допълнителен
трансфер за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на Българската
академия на науките. Допълнителният трансфер е в размер 200 000 лв. за Българската
академия на науките чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за
2014 г. за финансово обезпечаване на дейностите, свързани с честването на 145годишнината от създаването на академията.
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 Постановление № 66 от 21 март 2014 г. за допълнение на Методиката за
изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на
железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Mинистерския
съвет от 2012 г. С направените промени в методиката определените ставки за
влаккилометър и брутотонкилометър се намаляват, както следва:
- за комбинирани превози с блок-влакове с 10 %;
- за превоз на товарни автомобили с блок-влакове с 30 %.
 Постановление № 67 от 21 март 2014 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях, приета
с Постановление № 113 на Министерския съвет от 2006 г. С направените промени се
транспонират изискванията на Директива 2013/10/ЕС, чийто срок на въвеждане от
държавите-членки е 19 март 2014 г. Въвеждат се изисквания за етикетиране на
предупреждение за опасност "Контейнер под налягане: Може да експлодира при
нагряване" и няколко препоръки за безопасност. Когато аерозолният флакон съдържа
аерозол, класифициран като незапалим или запалим, етикетът следва да съдържа
сигналната дума "Внимание", а когато е класифициран като изключително запалим сигналната дума "Опасно".
Постановлението ще се прилага от 19 юни 2014 г. по отношение на аерозолните
флакони, съдържащи едно вещество, и от 1 юни 2015 г. – за аерозолни флакони,
съдържащи смеси. За аерозолните флакони, съдържащи смеси и пуснати на пазара
преди 1 юни 2015 г., няма да се изисква етикетиране в съответствие с настоящото
постановление до 1 юни 2017 г.
 Постановление № 68 от 27 март 2014 г. за одобряване на допълнителен
трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Допълнителният трансфер е в размер 493 765 лв. и е предназначен за разплащане на
извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите лица по
чл. 4, т. 3 от Закона за ветераните от войните и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите.
 Постановление № 69 от 27 март 2014 г. за одобряване на допълнителни
средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на
земеделието и храните. Допълнителните средства са в размер 15 000 000 лв. и са
предназначени за изпълнение на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 26 от 2014 г.). С тази
разпоредба на "Напоителни системи" ЕАД се възлага задължение за извършване на
обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на
цялата страна чрез организирана и управлявана от дружеството мрежа.
 Постановление № 70 от 27 март 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2014 г. Допълнителните разходи са в размер на 1 652 000 лв. и се
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предназначени за дейността на националния надзорен орган – Главна дирекция
"Гражданска въздухоплавателна администрация".
Обнародвани са:
 Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12 август 1949 г. относно
защитата на жертвите на международни въоръжени конфликти (Протокол І)
 Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12 август 1949 г. относно
защитата на жертвите на въоръжени конфликти с немеждународен характер (Протокол
IІ)
 Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12 август 1949 г. относно
приемането на допълнителна отличителна емблема (Протокол ІІІ)
Изменени и допълнени са:
 Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране,
изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение,
разпределение и доставка на природен газ
 Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и
над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или
семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до
завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни
такси при ползване на републиканските пътища
 Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по
чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
 Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и
Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено
деклариране чрез Единния административен документ
Националната здравноосигурителна каса обнародва Условия и ред за сключване на

договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК.
Обнародвано е Решение на Централната избирателна комисия № 23-НС от 28 март
2014 г. за обявяване за избрана за народен представител в 25. многомандатен изборен район
– София, Биляна Йорданова Бекова от листата на ПП "ГЕРБ“ на мястото на Иван Йорданов
Божилов.
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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 31 от 2014 година
Обнародвано е Решение № 5 от 27 март 2014 г. по конст. д. № 2/2014 г. на
Конституционния съд, с което се отхвърля искането на Общото събрание на Наказателната
колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност и
несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на чл.
43а, т. 2 от Наказателния кодекс.
Според вносителя на искането оспорената разпоредба, която предвижда възможността за
замяна на наложеното наказание пробация с наказание лишаване от свобода в случай на
виновно неизпълнение от страна на осъдения на наложените му пробационни мерки,
противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. В тази насока се изтъква аргументът, че
наказанието като законоустановена мярка на държавна принуда може да се налага на лице,
извършило престъпление, само с присъда, а с оспорената разпоредба се предвижда
възможност за отклонение от този принцип. То се изразява в ревизиране на влязлата в сила
присъда със започнало изпълнение на наказанието пробация чрез замяната му с по-тежкото
по вид наказание лишаване от свобода. Тази замяна се постановява, без да е извършено ново
престъпление, а само с оглед на обстоятелството, че осъденият не изпълнява наложените му
пробационни мерки.
Обнародвани са
 Постановление № 71 от 28 март 2014 г. за утвърждаване на Стандарти за
вътрешен одит в публичния сектор
 Постановление № 74 от 31 март 2014 г. за приемане на план-сметка за
разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на
Европейския парламент от РБ през 2014 г.
 Постановление № 75 от 1 април 2014 г. за приемане на Наредба за
организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за
периода 2013 – 2020 г.
 Наредба № 6 от 24 февруари за 2014 г. за присъединяване на производители и
клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните
електрически мрежи.
Отменя се Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на
електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.
Изменени и допълнени са:
 Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и
условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
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 Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на
кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство и реда за провеждане на проверочните изпити
 Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни
превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства,
регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, или друга държава
 Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство
Обнародвано е Решение № 14249 от 3 ноември 2011 г. по административно дело

№ 868 от 2011 г. на Върховния административен съд, с което се отменя по оспорване на
сдружение "Център за защита правата в здравеопазването" разпоредбите на: чл. 2, ал. 4 в
частта "и в съответствие с осигурените в бюджета на Министерството на здравеопазването
средства", чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 4, чл. 11, ал. 2 в частта "и в съответствие с осигурените в
бюджета на Министерството на здравеопазването средства", чл. 27а, ал. 1, в частта "и
осигурените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства", чл. 5, т. 3 и 4, чл.
23, ал. 6 от Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на
лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване на министъра на здравеопазването.
Централната избирателна комисия обнародва Решение № 33-НС от 30 март 2014 г.
относно утвърждаване на образец на изборна книга – удостоверение за избран за народен
представител.
СЪДЕБНА ПРАКТИКА

С разпореждане от 28.03.2014 г. е образувано тълкувателно дело № 1/2014 г. по описа на
наказателната колегия на Върховния касационен съд. Делото е образувано по направено
искане от Главния прокурор на Република България за издаване на тълкувателно решение по
някои въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.242
от НК, когато деянието е осъществено на вътрешна граница на Европейският съюз, както и по
въпроса дали е възможна идеална съвкупност между съставите на престъпленията по чл. 242
от НК и чл. 234 от НК.
ВКС постанови:

Тълкувателно решение № 1 от 02.04.2014 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСГТК на
ВКС, с което се отклонява предложението на председателя на Върховния касационен съд,
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направено с разпореждане от 15.01.2014 г., за издаване на тълкувателно решение по въпроса:
Отрицателните фактически твърдения на страните в гражданския процес подлежат ли на
доказване, по какъв начин и как се разпределя доказателствената тежест.

Решение № 17 от 31.03.2014 г. по н. д. № 24/2013 г., Н. К., ІІ н. о. на ВКС (делото
на Лечков), с което оставя без уважение искането на главния прокурор на Република България
за възобновяване на в. н. о. х. д. № 24/2013 г. по описа на Бургаския апелативен съд.

Решение № 562 от 31 март 2014 г. по н. д. № 1897/2013 г., Н. К., ІІ н. о. на ВКС
(делото на прокурора от ВКП), с което оставя в сила Присъда № 56 от 5.06.2013 г. по в. н. о.
х. д № 175/2011 г. на Софийския апелативен съд, с която е отменена Присъда № 9 от
21.07.2011 г. по н. о. х. д. № С 318/2008 г. на Софийския градски съд и подсъдимият А. Д. Д. е
признат за виновен в това, на 9.12.2007 г. в гр. София с цел да принуди Е.К.М. да се разпореди
със сумата от 20 000 евро го е заплашил с противозаконни действия с тежки последици за него
и негови ближни - че срещу него ще бъде образувано досъдебно производство и че в къщата
му противозаконно ще влязат служители на МВР, които ще унищожат и повредят имуществото
му и ще упражнят физическо насилие над М. и съпругата му, както и че ще бъде образувано
досъдебно производство срещу съпругата му – Р. М., като деянието е извършено от
длъжностно лице – прокурор от Върховна касационна прокуратура, поради което и на
основание чл. 231а, ал. 3, т. 5 вр. ал. 1 НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 НК е наложено наказание от три
години лишаване от свобода.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

Закон за Сметната палата

Предстоящо обнародване

Закон за изменение на Закона за
енергията от възобновяеми
източници

Предстоящо обнародване

Министерство на
здравеопазването

Наредба за изменение на Наредба
№ 2 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт
"Кардиология"

Предстоящо обнародване

Министерство на
земеделието и храните

Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 6 от
2013 г. на БАБХ

Предстоящо обнародване

Министерство на
образованието и науката

Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за
устройството и дейността на
регионалните инспекторати по

Предстоящо обнародване
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образование
Министерство на
транспорта,
информационните
технологии и съобщенията,
Министерство на
регионалното развитие

Наредба № 10 от 31 март 2014 г. за
обхвата и съдържанието,
изработването, одобряването и
изменението на генералните
планове на пристанищата за
обществен транспорт

Предстоящо обнародване

Национална
здравноосигурителна каса

Договор за изменение и
допълнение на Договор № РД-НС01-4 от 18 декември 2013 г.

Предстоящо обнародване

Министерство на външните
работи

Мемурандум за сътрудничество в
областта и в рамките на Комисията
на НАТО-Украйна

Предстоящо обнародване

Споразумение между
правителството на Република
България и правителството на
Република Гърция за откриване на
нов граничен контролнопропусквателен пункт

Предстоящо обнародване

Министерство на финансите Меморандум във връзка с
участието в Европейски експертен
център за публично-частно
партньорство-EPEC

Предстоящо обнародване

Държавна комисия по
хазарта

Общи правила за организацията на
работа и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с
игрални автомати

Предстоящо обнародване

Общи изисквания към игралните
зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати

Предстоящо обнародване

Общи игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с
игрални автомати

Предстоящо обнародване

ИНТЕРЕСНО

4 април
Професионален празник на психолозите.
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6 април
Успение на св. Методий Славянобългарски. Св. Евтихий, патр. Константинополски. Св.
мчци Тимотей и Диоген. Празнува: Страхил

7 април
Професионален празник на медиците
ЗАБАВНО

***
- Не помислихте ли за вашата стара майка, когато извършихте кражбата?
- Помислих, но нямаше нищо подходящо за нея.
***
РЕДАКЦИЯ
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