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НОРМИ
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 84 от 2016 година

Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на

адвокатските възнаграждения. С промените се предвиди, че възнагражденията за
процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на
делото за ново разглеждане, а за процесуално представителство, защита и съдействие по
граждански дела възнагражденията ще се определят съобразно вида и броя на предявените
искове, за всеки един от тях поотделно.
Променени са:
- възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори;
- възнаграждения по граждански и административни дела;
- възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела;
- възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства.
Предвидени са възнаграждения:
- за заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на
адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент;

- за изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки,
тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственост, Закона за общинската
собственост, Закона за концесиите.
При договаряне с клиенти юридически лица - болници, социални домове за деца, за възрастни
хора или за хора с увреждания, с преобладаващо обществено финансиране, които в кръга на
своята дейност обслужват неограничен обществен интерес, адвокатът, съответно адвокатският
съвет при условията на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, може да договаря
възнаграждения под определения в настоящата наредба минимум за конкретен вид работа, но
не по-малко от 1/4 от него.
Обнародвано е Постановление № 265 от 20 октомври 2016 г., с което се изменя и допълва
Постановление № 116 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни
разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2016
г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.
Обнародвано е Постановление № 266 от 20 октомври 2016 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. в общ размер 20 770,0 хил. лв.:
1. по бюджета на Министерския съвет в размер 20 020,0 хил. лв., разпределени, както следва:
а) за продължаване изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българотурската граница - 20 000,0 хил. лв.;
б) за Държавната агенция за българите в чужбина за издръжка - 20,0 хил. лв.;
2. за Българската академия на науките в размер 50,0 хил. лв.;
3. по бюджета на Община Съединение за ремонт и оборудване на детски ясли и целодневни
детски градини на територията на общината - 180,0 хил. лв.;
4. по бюджета на Община Козлодуй за инфраструктурни ремонти и асфалтиране на пътни
участъци от уличната мрежа на територията на общината - 520,0 хил. лв.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за
изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните
служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия.
На военнослужещите, изпълняващи военна служба в Националния мобилен модул по КИС
(DCM-F) като военно формирование от командната структура на НАТО на територията на
страната, ще се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер 300 лв.
На военнослужещите и цивилните служители, отдадени в заповед за изпълнение на задачи на
място по участие в охраната на държавната граница по чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България, ще се изплаща допълнително месечно
възнаграждение в размер 500 лв.

Обнародвано е Решение на Народното събрание за създаване на Временна анкетна комисия
за проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето, придобиването и
изпълнението на права за концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн,
участък “Бабино”, за периода от 2005 г. до края на месец септември 2016 г.
Обнародвано е Решение на Народното събрание за създаване на Временна анкетна комисия
за проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на
конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в
периода от 2008 г. до юли 2016 г.

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 85 от 2016 година

Изменен и допълнен е Изборния кодекс. Промените са в следните насоки:
• Относно откриването на избирателни секции извън страната - да няма никакви ограничения за
броя на образуваните секции извън страната в държави - членки на ЕС;
• Относно отчитането на отрицателния вот на избирателя в квадратчето “не подкрепям никого”
- да се отчита този вот за действителен. Включително, резултатът от този вот да участва при
определянето на всички изборни резултати, за всички видове избори.
Обнародвано е Определение № 6 от 25 октомври 2016 г. по конституционно дело № 11

от 2015 г. Конституционният съд в заседание на 25 октомври 2016 г. отклони искането на
главния прокурор на Република България за установяване на несъответствие на разпоредбите
на чл. 95а, ал. 1 и 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи с международни
договори, по които България е страна и прекрати делото.
Обнародвано е Постановление № 267 от 21 октомври 2016 г., с което е изменена Тарифата
за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост.
За да се ускори процедурата по издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за
държавна собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
и удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите-държавна собственост, се
предвижда намаляване на сроковете за извършване на услугите. Обикновената поръчка ще се
прави за 7, вместо за 14 работни дни, а срокът за предоставяне на бърза услуга ще бъде 3 дни,
вместо 7 работни дни, и се премахва експресната услуга.
Отменени са:

-

Наредба № 4 от 2001 г. за обращение на фуражните суровини;
Наредба № 44 от 2001 г. за търговия с комбинирани фуражи;
Наредба № 44 от 2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на
фуражите.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело, свързано с прилагането на Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.
С разпореждане на председателя на ВКС бе образувано Тълкувателно дело № 4/2016 г. за
приемане на тълкувателно решение по въпроса: “Съставлява ли абсолютна процесуална пречка
за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно
придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за
престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ), извън случаите по чл. 22, ал. 2 от
ЗОПДНПИ?”.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Ведомство/подател

Наименование

Състояние

Народно събрание

Закон за ратифициране на
Споразумението от Париж към
Рамковата конвенция на Обединените
нации по изменение на климата и за
приемане на декларация по чл. 9,
параграф 1 от споразумението
Закон за изменение и допълнение на
Закона за военната полиция
Закон за ратифициране на Договора за
залог върху трежъри сметката между
Република България, представлявана
от министъра на икономиката, и
Европейския инвестиционен фонд за
изпълнението на Инициативата за
малки и средни предприятия по
Оперативна програма “Инициатива за
малки и средни предприятия” 20142020
Наредба № 19 от 20 октомври 2016 г. за
кредитните посредници
Наредба № 37 от 19 октомври 2016 г. за
авиационните оператори
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 33 от 1999 г. за обществен

Предстоящо
обнародване в брой 86

Българска народна
банка
Министерство на
транспорта,
информационните

Предстоящо
обнародване в брой 86
Предстоящо
обнародване в брой 86

Предстоящо
обнародване
Предстоящо
обнародване
Предстоящо
обнародване в брой 86

технологии и
съобщенията
Министерство на
здравеопазването

Министерство на
вътрешните работи

превоз на пътници и товари на
територията на Република България
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 49 от 2010 г. за основните
изисквания, на които да отговарят
устройството, дейността и вътрешният
ред на лечебните заведения за
болнична помощ и домовете за медикосоциални грижи
Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за
определяне заболяванията и
отклоненията, които застрашават
живота и здравето на децата и
учениците
Наредба за отменяне на Наредба № Із1457 от 2007 г. за условията и реда за
привличане на граждани и
неправителствени организации, които
на доброволни начала да помагат за
изпълнение на законово определените
функции на Национална служба
“Полиция“

Предстоящо
обнародване в брой 86

Предстоящо
обнародване в брой 86

Предстоящо
обнародване в брой 86

ИНТЕРЕСНО
28 октомври
Световен ден на анимацията (от 2002 година, в чест на първата публична прожекция на Емил
Рейно на т.нар. “светлинни пантомими“ през 1892 г.)
30 октомври
Св. свщмчк Зиновий, еп. Егейски и св. мчца Зиновия
Празнуват: Зоран, Зорица, Зорка, Зорница
31 октомври
• Ден на Реформацията
• Международен ден на Черно море
• Ден на правото ни на здраве и чиста околна среда
1 ноември
• България
o Ден на народните будители

“Ден на светото рождение йоанско“
o Ден на българската наука - От 1991 г. Съюзът на учените в България отбелязва
Деня на народните будители и като свой празник.
o Ден на българската журналистика - Отбелязва се в Деня на народните
будители, с решение на Съюза на българските журналисти. В деня на празника се
връчват наградите на съюза.
Световен ден на веганството
Римокатолическа църква - Ден на Вси светии
o

•
•

3 ноември
• Професионален празник на главната инспекция по труда - На този ден през 1907 г., с
указ на княз Фердинанд I, е обнародван Закон за инспектората по труда. С този
държавнически акт се поставя основата на институцията Инспекция по труда в България
• Ден на българския художник - Отбелязва се от 3 ноември 1993 г. в деня на църковния
празник на св. Пимен Зографски, обявен за покровител на българските художници.
Празнува се от българските художници, иконописци и реставратори

ЗАБАВНО
***
Колкото пъти се запозная с някой адвокат, прокурор или съдия, все повече се убеждавам, че
истината, само истината и цялата истина, са три съвсем различни неща...
***
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