12.10.2012 г.

Сиела Норма АД
бул. Владимир Вазов 9, София 1510
Тел.: + 359 2 903 00 00
http://www.ciela.net
БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО
ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx

НОРМИ
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 77 от 2012 година
Закон за изменение на Закона за административните нарушения и наказания.
От 09.10.2012 г. влиза в сила изменение на Закона за административните
нарушения и наказания (ДВ, бр. 92 от 1969 г.).
Отменена е разпоредбата на чл. 59, ал. 3, която предвиждаше
необжалваемост на наказателните постановления и електронните фишове, с
които е наложена глоба в размер до 10 лева включително, постановено е в полза
на държавата отнемане на вещи на стойност до 10 лв. включително или е
присъдено обезщетение за причинени вреди на същата стойност доколкото в
специален закон не е предвидено друго.
Изменението е продиктувано от Решение № 1 от 1 март 2012 г. по конституционно
дело № 10 от 2011 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република
България, с което Конституционния съд на Република България обяви за
противоконституционна нормата на чл. 189, ал. 13 от Закона за движение по
пътищата. Отмененият от КС текст е по отношение необжалваемостта на
наказателни постановления и електронни фишове, с които се налага глоба до 50
лв. включително.
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Със Закона за изменение и допълнение на Закона за административните
нарушения и наказания се отмениха аналогични текстове, в редица закони, които
предвиждаха необжалваемост на наказателните постановления, с които се налага
глоба/имуществена санкция до определен размер.
Закон за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата.
С изменението се въвеждат облекчения на някои изисквания към търговците с
основен предмет на дейност търговия на едро с храни и цветя.
Нова Наредба № 2 от 27 септември 2012 г. за условията и реда за финансово
подпомагане на младежки дейности, с която се определят условията и редът за
финансово подпомагане на младежки дейности на национално ниво.
Нова Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията
за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, с която се определят
правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване
отстоянието на игрална зала и игрално казино от училища по смисъла на глава
четвърта от Закона за народната просвета, както и от домове за деца, лишени от
родителски грижи.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 78 от 2012 година
Обнародвано е Решение № 11 от 2 октомври 2012 г. по конституционно дело
№ 1 от 2012 г., с което е обявен за противоконституционен и за несъответстващ
на международните договори, по които България е страна, чл. 11, ал. 1, т. 8 от
Закона за Българската телеграфна агенция, относно ограничението за щатни или
нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност и/или на разузнавателните
служби на Българската народна армия, да могат да заемат поста Генерален
директор на БТА.
Създава се Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички
данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ
"Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г. - виж Решение за създаване на
временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и
обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края
на месец март 2012 г.
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За счетоводителите, вероятно ще бъде любопитно награждаването на проф. д-р
Стоян Иванов Дурин с медал "За заслуга" за значителния му принос в
областта на счетоводството и независимия финансов одит - Указ № 332 от
01.10.2012 г. за награждаване на проф. д-р Стоян Иванов Дурин с медал "за
заслуга".
ПРАКТИКА

ВКС реши: 2 години затвор за Кирил Рашков - внук, РЕШЕНИЕ № 369 ОТ
10.10.2012 Г. ПО Н. Д. № 1019/2012 Г., Н. К., ІІ Н. О. НА ВКС (ДЕЛОТО КИРИЛ
РАШКОВ)
ИНТЕРЕСНО
На 14-ти октомври (неделя):
Преп. Параскева-Петка Търновска (Петковден). Св. мчци Назарий, Гервасий,
Протасий и Целсий
Празнуват: Петко, Петкан, Петка, Параскева, Пенчо, Пеньо и др.
РАБОТА

ЦУ на НАП обявява конкурс за свободни щатни бройки в дирекция
„Обжалване и управление на изпълнението” в отдел „Обжалване” за:
Една /1/ щатна бройка от длъжността „главен юрисконсулт”, четири /4/ щатни
бройки от длъжността „старши юрисконсулт” и една /1/ щатна бройка от
длъжността „юрисконсулт”;
Четири /4/ щатни бройки от длъжността „главен експерт по приходите”
http://nap.bg/news?id=1610
ЗАБАВНО

- Не ви ли е срам, на стари години да откраднете мобифон?!
- Срам ме е, господин съдия, но на млади години нямаше!
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