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*** 

И за най-умният философ е трудно да отговаря на глупави въпроси. 

Намерете отговорите, които търсите в Ciela 5.1! 

*** 

 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 79 от 2012 година 

 

Обнародвано е Решение № 12 от 2 октомври 2012 г. по 

конституционно дело № 4 от 2012 г., с което Конституционния съд 

отхвърли искането на омбудсмана на Република България за установяване на 

противоконституционност на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс 

(обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; последно изм., ДВ, бр. 49 от 2012 г.) поради 

противоречие с чл. 19, ал. 2 от Конституцията. С искането бе оспорена нормата на 

чл. 417, т. 2 ГПК, с която процесуалният закон е регламентирал издаването на 

заповед за изпълнение въз основа на документ или извлечение от счетоводни 

книги, установяващи вземания на държавните учреждения, общините и банките. 

 

http://www.ciela.net/
http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx
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С решение на Народното събрание Ваня Донева Георгиева бе избрана за 

председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 

 

С укази на президента са назначени извънредни и пълномощни посланици на 

Република България в: Република Корея; Корейската народно-демократична 

република; Република Полша; Република Латвия; Република Финландия; 

Република Естония; Федеративна република Бразилия; Република Перу; 

Мексиканските съединени щати и др. 

 

Изменена е Наредба № 43 от 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник. 

Изменението е породено от влезлият в сила на 07.08.2012 г. Закон за изменение и 

допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, съгласно който отпада 

възможността стопански риболов да се извършва във водни обекти, различни от 

Черно море и река Дунав. В тази връзка са отменени разпоредбите, касаещи 

извършването на стопански риболов във вътрешните водоеми на страната. 

 

Изменена е Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, 

информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.  

Въведено е изискване към учебната програма за обучение да се прилага нов 

документ-декларация по образец (приложение 5а), с която преподавателите ще 

заявяват своето съгласие за участие по темите и подтемите, съгласно 

представената учебна програма.  

В списъкът на професиите и специалностите съгласно „Списък на професиите за 

професионално образование и обучение за институциите по чл. 14, ал. 1, т. 1” се 

въвежда професията „Кинолог” със специалносттите „Отглеждане на кучета” и 

„Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучетата”. 

 

Нова Наредба № Iз-2061 от 5 октомври 2012 г. за регистрацията и отчета 

на бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техника 

на Министерството на вътрешните работи.  

 

Приета е съвместна Инструкция № 1 от 5 октомври 2012 г. за 

взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на 
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вътрешните работи и Прокуратурата на Република България срещу престъпните 

посегателства, имащи за предмет културни ценности. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 80 от 2012 година 

 
Обнародвано е Постановление № 245 от 11 октомври 2012 г. за 

координация на националните органи по изпълнението на Решение № 

1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. 

относно списъка на документите за пътуване, които дават право на притежателя 

им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, и 

относно създаването на механизъм за създаването на този списък. Съгласно 

Решението Европейската комисия изготвя списък на документите за пътуване, 

издавани от държави, международни организации или други субекти на 

международното публично право, а държавите-членки я уведомяват за своята 

позиция относно признаването или непризнаването на включените в списъка 

документи. 

С постановлението се предвижда позицията на България относно признаването на 

документите за пътуване да се изготвя от МВнР след получаване на позициите на 

МВР и на Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията (когато се отнася до документи за пътуване на морски лица). Двете 

министерства извършват техническа оценка на документите по отношение на 

защитните им характеристики, а МВнР прави преценка по политически 

съображения. 

 

С Постановление  № 250 от  11 октомври  2012 година за определяне 

нов размер на минималната работна заплата за страната, считано от 1 януари 

2013 г. се увеличава размерът на минималната месечна работна заплата за 

страната от 290 на 310 лв., променен е размерът и на минималната часова 

работна заплата - 1,85 лв. 

 

Прието е Постановление  № 252 от 12 октомври 2012 година за 

определяне размера на линията на бедност за страната за 2013 г., с което считано 

от 1 януари 2013 г. се променя размерът на линията на бедност за страната на 

241 лв. 

 

Новата разпоредба на чл. 4, ал. 9 КСО в сила от 01.08.2012 г., която 

регламентира възможността съпрузите на лицата, регистрирани като 
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упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на 

регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с 

тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, да се 

осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо 

заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са 

осигурени по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а КСО, наложи 

приемането на промени в: 

- Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните 

обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; 

- Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се 

лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица; 

- Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж; 

- Наредбата за осигурителните каси. 

 

Обнародвано е Решение на Министерски съвет № 853 от 12 октомври 

2012 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и 

проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от 

Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-22 Терес", разположена в 

изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и за 

уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс. 

 

Приета е Наредба № Н-13 от 8 октомври 2012 г. за подбор на 

военнослужещи и цивилни служители за назначаване на длъжности в Службата 

на военния аташе към дипломатическите представителства на Република 

България. Подборът за назначаване на посочените длъжности ще се 

осъществява от Мандатна комисия на служба "Военна информация". 

 

С Постановление № 251 от 12 октомври 2012 г. за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са направени промени в 

Класификатора на длъжностите в администрацията и в наредбата по 

прилагането му, свързани с длъжността сътрудник по управление на европейски 

проекти и програми. 
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АКТУАЛНО 

 

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за устройство на 

територията; Кодекса за социално осигуряване; Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс; Закона за администрацията. 

 

Сметната палата представи на пресконференция отчета за дейността си през 

2011 г. и резултатите от одитите и заверките на годишните финансови отчети. 

Сметната палата отказа да завери годишните финансови отчети на 4 общини -

Борован, Бяла Слатина, Септември и Бобошево и на Технически университет – 

София – за констатирани отклонения, които са съществени по стойност и/или по 

характер, не дават вярна и честна представа за отразената финансова и 

нефинансова информация и биха повлияли на потребителите на информацията 

 

На 13 октомври 2012 г. Конституционния съд постанови решение по 

конституционно дело № 6/2012 г., с което установи 

противоконституционност на разпоредби от Закона за отнемане в полза на 

държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г.). 

Очаква се решението да бъде обнародвано в брой № 82 на Държавен вестник. 

 

 

ИНТЕРЕСНО 

 

19 октомври  

Ден на благотворителността. За първи път в България се отбелязва на 19 

октомври 2002 г. в деня на св. Иван Рилски Чудотворец по инициатива на 

фондация “Щедро сърце”. 

 

Ден на българския лекар. Празнува се от 1996 г. по инициатива на Българския 

лекарски съюз, който избира за свой покровител св. Йоан Рилски.  

 

24 октомври 

Ден на Организацията на обединените нации. Отбелязва се от 1948 г. 

Годишнина от влизането в сила през 1945 г. на Устава на ООН.  
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Световен ден на информацията за развитие. Отбелязва  се от 1972 г. по 

решение на Общото събрание на ООН. 

 

Професионален празник на частните нотариуси. Отбелязва се от 1998 г. по 

повод учредителното събрание на Нотариалната камара в България. 

 

25 октомври  

Международен ден на борбата на жените за мир. Отбелязва се от 1980 г. по 

решение на Международната демократична федерация на жените.  

 

 

ЗАБАВНО 

 

*** 

В книжарницата: 

- Искам книгата "Как да забогатеем бързо". 

- Ние я продаваме в комплект с Наказателния кодекс.  

*** 
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