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НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 75 от 2012 година
Изменение и допълнение в Закона за българските лични документи.
Съгласно направените промени считано от 19.01.2013 г. срокът на валидност на
свидетелствата за управление на моторно превозно средство е както следва:
- 10 години - за категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ;
- 5 години - за категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т;
Срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно
средство на лица с трайни увреждания е до 5 години.
С глоба от 20 до 150 лв. ще се наказва лице, което не подаде заявление за
издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство при
промяна на постоянен адрес в срока по чл. 9, ал. 2, изречение второ (до 30 дни от

издаване на нова лична карта, разрешение за пребиваване по чл. 59, ал. 2, т. 2 и
4, карта на бежанец, карта на чужденец, получил убежище, и карта на чужденец с
хуманитарен статут).
Важно: издадените преди 19 януари 2013 г. Свидетелства за управление на
моторни превозни средства са валидни за срока, посочен в тях!
Изменение и допълнение в Закона за движението по пътищата.
С него се регламентира, че замяната на чуждестранно национално
свидетелство, издадено от държава, която е договаряща страна по Конвенцията
за движението по пътищата, и отговарящо на изискванията на приложение № 6
към конвенцията, както и на свидетелство, издадено от държава - членка на
Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, с
българско свидетелство за управление се извършва след представяне на
чуждестранното национално свидетелство.
Създадена е възможност за издаване на българско свидетелство за
управление на лице, което е установило обичайното си пребиваване в Република
България и издаденото му свидетелство от държава - членка на Европейския
съюз, на Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация
Швейцария, е изгубено или откраднато.
При издаването или замяната на свидетелства за управление на моторно
превозно средство Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на
вътрешните работи ще обменя информация със съответните органи на друга
държава.
Нова Инструкция № И-1 от 25 септември 2012 г. за условията и реда за
носене на служебно оръжие от служителите на Главна дирекция "Охрана".
Съгласно инструкцията право да носят служебно оръжие имат само служителите,
които са преминали курс на обучение по стрелкова подготовка и инструктаж за
безопасно боравене с конкретната система стрелково оръжие, която им е
зачислена, и им е проведен изпит при първоначално зачисляване на служебно
оръжие.
Служителите на ГДО ще имат право да носят зачисленото им служебно оръжие
само при изпълнение на служебните им задължения, а в извънработно време –
само за пренасянето му от местоработата до дома им и обратно.

Нов Правилник за устройството, организацията и дейността на
Централната комисия за борба срещу противообществените
малолетните и непълнолетните към Министерския съвет.

прояви

на

Изменение в Постановление № 193 от 28 август 2012 г. за определяне
размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при
лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение, съгласно което от
02.10.2012 г. задължително здравноосигурените лица ще заплащат за болнично
лечение 5,80 лв. на ден, но за не повече от 10 дни годишно.
Изменение на Наредбата за определяне на реда и размера за

заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които
се образуват масово разпространени отпадъци.
С него се предвиди изключение от правилото, че лицата, които пускат на пазара
на територията на Република България полимерни торбички - производителите,
вносителите и лицата, които въвеждат полимерни торбички от друга държава членка на ЕС, като част от своята търговска дейност трябва да заплащат
продуктова такса за полимерни торбички по реда и в размера, определени с
наредбата.
Таксата вече няма да се заплаща за:
1. полимерни торбички, които отговарят на следните условия едновременно:
- дебелината на торбичката е най-малко 25 микрона (µm);
- минималните размери на торбичката са 390 мм/490 мм в разгънат вид;
- притежават обозначение с надписи на български език, отпечатани върху всяка
опаковка на торбичките, които задължително съдържат:
- наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките;
- обозначение: "торба за многократно използване";
2. полимерни торбички без дръжки (пликове), служещи за първична опаковка,
които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажбата заедно
със стоката;
3. полимерни торбички, отговарящи на стандарт EN 13432, обозначени с надписи
на български език, отпечатани върху тях, които задължително съдържат следната
маркировка: "торбичката е биоразградима", наименование на лицето, което пуска
на пазара торбичките, дата на производство/срок на годност.
С решения, обнародвани в Държавен вестник, бр. 75 от 2012 г. Народното
събрание прие:

 Процедурни правила за избор на съдии в Конституционния съд на
Република България през 2012 г. от квотата на Народното събрание;
 Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и
публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и
подготовка за избор на съдии в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание през 2012 г.
 Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за
периода 20 декември 2011 - 20 юли 2012 г.
С решение на Народното събрание до 15 октомври 2012 г. е удължен срока

на действие на Временната анкетна комисия за проучване на
причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени
продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския
бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи,
създадена с решение на Народното събрание на 23 март 2012 г.
С Решение № 2 от 24.09.2012 г. общото събрание на съдиите от Върховния
касационен съд и Върховния административен съд на Република България, обяви
Георги Богомилов Ангелов за избран за съдия в Конституционния съд на
Република България.
С Указ № 324 от 20.09.2012 г. на президента се наименуваха географски
обекти в Антарктика – след които: връх Радой Ралин, връх Петко Войвода, ледник
Тетевен, нунатак Панагюрище и още много други интересни имена.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 76 от 2012 година
Нова Наредба за радиационна защита при дейности с материали с

повишено съдържание на естествени радионуклиди. С нея се
определят изисквания и мерки за радиационна защита, контрол и ограничаване на
облъчването при дейности с материали с повишено съдържание на естествени
радионуклиди, които се осъществяват в следните промишлени отрасли:

Фосфатна промишленост


Нефтена и газова промишленост

Циментова промишленост

Металургична промишленост

Производство на редкоземни метали чрез обработка на руди и
минерали и екстракция на метали

Производство на изделия и продукти, съдържащи торий или негови
химически съединения

Производство на пигменти и инкрустации, съдържащи TiO2

Енергетика
Дейностите, които попадат в обхвата на наредбата са:

производство, обработване, складиране и превозване на материали с
повишено съдържание на естествени радионуклиди

депониране и рециклиране на остатъчни материали, посочени в
приложение № 2 на наредбата

ремонт и депониране на технологично оборудване, замърсено от
наслагване и сорбция на естествени радионуклиди
Нова Наредба за основните норми за радиационна защита. С нея са
регламентирани основните изисквания за радиационна защита, критериите и
нивата за освобождаване от регулиране, мерки за радиационна защита при
осъществяване на дейности по използване на ядрената енергия и източниците на
йонизиращи лъчения по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената
енергия (ЗБИЯЕ).
Изискванията на наредбата се отнасят до дейности, при които наличието на
естествени източници води до повишаване облъчването на персонала и
населението. От приложното поле на наредбата е изключено облъчването на
хората, дължащо се на:
1. космичното лъчение върху земната повърхност;
2. съдържанието на калий - 40 в човешкото тяло;
3. съдържанието на естествени радионуклиди в различни материали, което не е
променено от човешка дейност.

Наредбата за реда за издаване на лицензии и
разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.
Изменена

е

Направени са изменения в лицензионния режим, свързан с дейности в ядрени
съоръжения и с дейности с източници на йонизиращи лъчения. Промените са с
цел облекчаване на разрешителния режим в случаи на работа с източници на

йонизиращи лъчения, представляващи пренебрежимо малък или незначителен
риск съгласно ЗБИЯЕ.
Изменена е Наредбата за радиационна защита при дейности с

източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ). Въвежда се категоризация на
радиоактивните източници и дейностите с тях в зависимост от радиационния риск.
От 01.01.2013 г. влиза в сила нова Наредба за предотвратяване на

големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях. С нея са определени формата и съдържанието на
документите по глава седма, раздел І от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС).
Изменена е Наредба № 30 от 2010 г. за условията и реда за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение
на дейностите по приоритетна ос № 5 "Техническа помощ" от
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на
Република България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. Основните промени в
наредбата са насочени към улесняване на процедурата за кандидатстване по тази
мярка, както и предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
Актуализирани са процедурите свързани с възлагане на одобрените дейности в
съответствие с промените в Закона за обществените поръчки. Актуализирани са
също така допустимите за финансиране дейности. Разширени са мерките за
публичност и прозрачност в процедурите за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ от Европейския фонд за рибарство. Направени са и технически
корекции, уточнения и допълнения на някои от разпоредбите, възникнали в
процеса на прилагане на мярка 5.1. „Техническа помощ” по Приоритетна ос № 5
"Техническа помощ" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство"
на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за
програмен период 2007 - 2013 г.
Изменена е Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и

контрола, осъществяван от митническите органи върху
средствата за измерване на акцизни стоки. Промените влизат в сила от

31.03.2013 г. Измененията са продиктувани на първо място от Закона за
изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД на
ЗАДС) (обн. ДВ, бр. 99 от 2011 г.), в сила от 1 януари 2012 г., с който от 1 юни 2012
г. се въведоха нови акцизни ставки за природния газ в зависимост от
предназначението му. На второ място, промените са наложени с оглед на
приетите изменения със ЗИД на ЗАДС (обн., ДВ, бр. 54 от 2012 г.), които ще влязат
в сила от 1 април 2013 г., във връзка с изграждането на Българска акцизна
централизирана информационна система.
Поради въведените различните акцизни ставки върху природния газ – за
стопански нужди, за битови нужди и за моторно гориво и във връзка с контрола,
осъществяван от митническите органи, е предвидено лицата да отчитат
количествата в зависимост от предназначението на природния газ.
За да се уеднаквят изискванията към икономическите оператори по отношение на
използваните средства за измерване и контрол, са прецизирани разпоредбите,
касаещи стоките по чл. 9 от ЗАДС и тютюневите изделия. В този смисъл, са
направени изменения, свързани с отчитането на произвежданите, въвежданите и
извежданите от данъчните складове акцизни стоки и по конкретно свързани с
показателите, имащи значение за определяне на данъчната основа на акциза. За
стоките по чл. 9 от ЗАДС се въвежда изискване да се измерват освен
количествата, също така и алкохолният градус.
Изменена е Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и

нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони. Променен е обхватът на сервитутната ивица около дигите
на река Дунав, това е направено с цел да се осигури проводимост на реката и
недопускане на критични ситуации при ледоход и/или „високи“ води и създаване
на опасност от преливане и наводняване на териториите зад дигите.
ПРАКТИКА

ВКС реши: 13 години и 6 месеца лишаване от свобода, и обезщетение
за претърпени неимуществени вреди в размер 250 000 лева за убийството в

Мездра – вж. Решение № 353 от 02.10.2012 г. по н. д. № 1208/2012 г., Н. К., III Н.
О. на ВКС

Административен съд – София разглежда
административно дело № 5765/2012, по жалба на Сдружение „Видовден” и
Днес,

05.10.2012

г.

Сдружение „Гражданско движение ДНЕС – общество срещу произвола" против
Наредба за организация на движението на територията на Столична община,
приета с решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на Столичния
общински съвет, в редакцията – изм. и доп. с решение № 148 по Протокол № 12 от
22.03.2012 г., в частта й относно чл. 44, ал. 10, чл. 45 – чл. 50б, чл. 54, ал. 4, чл. 55,
ал. 2, и § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби.
АКТУАЛНО

На 01.10.2012 г., понеделник, се проведе заседание на ВСС с дневен ред

„Обсъждане
на
организационни
въпроси,
конституирането на новоизбрания ВСС”.

свързани

с

Тържествената церемония по встъпване в длъжност на новоизбрания

ВСС се състоя на 3 октомври 2012 г., от 12.30 ч. в зала №15, „Тържествена” на
Съдебната палата.
От 01.10.2012 г. влиза в сила Глава трета "а" от Закона за съдебната

власт "Разглеждане на заявления срещу нарушаване правото на
разглеждане и решаване на делото в разумен срок", създадената с
ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 50 от 2012 г.). По реда на тази глава ще се разглеждат заявления
на граждани и юридически лица срещу актове, действия или бездействия на
органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и
решаване на делото в разумен срок. По този начин е създадено вътрешноправно
средство за защита срещу нарушения на чл. 6 от Конвенцията за защита на
правата на човека и основните свободи.
Обезщетенията, ще се определят в съответствие с практиката на Европейския
съд по правата на човека в размер не повече от 10 000 лв.
Образци на заявлението и декларацията по чл. 60б, ал. 2 от ЗСВ, която трябва да
се подаде, заедно с него може да откриете в СИЕЛА ПРОЦЕДУРИ.
Подробности четете в процедурата "РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ СРЕЩУ
НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В
РАЗУМЕН СРОК".

Очакванията са със създаването на ефективно национално средство за защита да
се гарантира драстично намаляване броя на жалбите пред ЕСПЧ и съответно
намаляване броя на осъдителните решения по чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за
защита на правата на човека и основните свободи.
По този повод е създадено важно преходно правило, съобразно което до
01.04.2013 г. (в 6-месечен срок от влизането в сила на глава трета "а" ЗСВ) или в
6-месечен срок от уведомяването им от регистратурата на Европейския съд по
правата на човека лицата, подали в Европейския съд по правата на човека
жалби срещу нарушаване правото им на разглеждане и решаване на
делото в разумен срок, могат да подадат заявление по реда на глава
трета "а" ЗСВ, освен в случаите, когато съдът вече се е произнесъл с решение
по основателността на жалбата или е оставил жалбата без разглеждане като
недопустима.
Подадените заявления ще се разглеждат в срок до 18 месеца от постъпването
им.
От 01.10.2012 г. влиза в сила приетата ДВ, бр. 67 от 2012 г. Наредба № Iз-1681

от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на
безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични условия
и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР,
които работят на смени.
От 01.10.2012 г. влиза в сила изменение на приложение № 10 към чл. 2,

ал. 9 от Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на
вътрешните работи (ДВ, бр. 74 от 2012 г.), с което е предвидено увеличение на
минималната и максималната работна заплата за ръководните
длъжности в Националната служба за охрана.

Комисията по помилването при президента прие на обучение
първите си стажанти
В продължение на 140 часа за срок от три месеца осем стажанти ще участват
пряко в изследователските дейности и в управлението на Комисията по помилване
в Администрацията на Президента.

ИНТЕРЕСНО

4-ти октомври:
Ден на информационното общество в България - професионален празник на
специалистите по компютърна техника, информационните технологии и
автоматика - с Решение № 633 от 27 септември 2007 г. на Министерски съвет
5-ти октомври:
Международен ден на учителя. В България този ден е обявен за "Ден на
учителя" с Решение № 697 от 29 септември 2006 г. на МС.
6-ти октомври:
Ден на архитектите, строителите и зидарите в България;
10-ти октомври:
Световен ден срещу смъртното наказание
Професионален ден на архивиста.
ЗАБАВНО

***
- Тридесет години затвор? - извиква осъденият. - Но, господин съдия, аз съм на
шейсет и осем години!
- Съдът не иска от вас невъзможни неща. Изкарайте, колкото можете!
***
Затворник разсъждава:
"Странна работа е това законът… Откраднах един хляб и ме осъдиха, и сега какво
- всеки ден ми дават по един хляб безплатно."
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