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***
Който бързо взема решение, може бързо да се разкае.
Намерете решението, което търсите в Ciela 5.1!
***
НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 83 от 30.10.2012 г.
Изменен и допълнен е Законът за контрол върху наркотичните

вещества и прекурсорите. Със изменението и допълнението на Закона за
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите се определят условията и
редът за издаване на лицензия на вносителите на семена от коноп,
непредназначени за посев, и за издаване на Лицензия за внос на коноп
(съответствие на конопа с член 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007), както и се
допълва чл. 52 от глава шеста "Внос, износ и реекспорт на фуражи" на Закона за
фуражите, като се препраща към режима по чл. 29 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите относно вноса на семена от коноп,
непредназначени за посев.
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Обнародвана е нова наредба уреждаща реда за получаване и заплащане на
лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите - Наредба №

4 от 19 октомври 2012 г. за реда за получаване и заплащане на
лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.
Наредбата влиза в сила от 30.10.2012 г.
С Постановление № 268 от 26 октомври 2012 г. за предоставяне на

допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за
2012 г. се предоставя допълнителна субсидия на Българската национална
телевизия в размер 990 000 лв. за заплащане на правата за заснемане и
разпространение на мачовете от българското футболно първенство, сезон 2011 2012 г.
Обнародвано е Решение на НС за произвеждане на национален

референдум с въпрос: "Да се развива ли ядрената енергетика в Република
България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?".
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 84 от 02.11.2012 г.
Изменен и допълнен е Закона за защита от вредното въздействие на

химичните вещества и смеси, измененията влизат в сила от 2 януари
2013 г.. Въвеждат се изискванията на Директива 2011/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на
определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (EEО).
Директивата е преработка на Директива 2002/95/ЕС (Директивата за ограничаване
на опасни вещества) и въвежда съществени изменения в нейния обхват,
методология за ограничаване на опасни вещества, процедура за освобождаване
на определени материали и компоненти на ЕЕО и изисквания и инструменти за
осигуряване на съответствие с въведените ограничения. Срокът за въвеждане на
преработената директива е 2 януари 2013 г.
Обнародвана е Наредба за условията, реда и органите за извършване

на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия. С нея
се предвижда в срок до 31 декември 2014 г. да се извърши картографиране на
рисковете от бедствия.
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С Постановление № 263 на МС от 25 октомври 2012 г. е приет нов
Списък на средищните училища в Република България за 2012 - 2013 учебна
година.
С Постановление № 267 на МС от 26 октомври 2012 г. се създава Съвет
за защита на интелектуалната собственост към Министерския съвет.
АКТУАЛНО

Върховният касационен съд прие Тълкувателно решение № 8 от 31.10.2012 г.
по тълк. д. № 8/2012 г., ОСГК на ВКС. С него се даде задължително тълкуване на
поставения въпрос – "При направено от жалбоподателя искане за спиране на
изпълнението на въззивно решение относно вещни права по реда на член 282,
ал. 2, т. 2 ГПК, как въз основа на обжалваемия интерес се определя размера на
обезпечението?", в следния смисъл:
1. При направено от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на
въззивното решение относно вещни права по реда на член 282, ал. 2, т. 2 ГПК,
обжалваемият интерес съответства на цената на иска, заявена с исковата молба,
определена съгласно член 70, ал. 1 ГПК.
2. Размерът на дължимото обезпечение по член 282, ал. 2, т. 2 ГПК се определя
въз основа на данъчната оценка на имота, а ако няма такава - пазарната цена на
вещното право, представени с исковата молба при предявяване на иска пред
първоинстанционния съд.
Поради избирането на проф. Борис Велчев за член на Конституционния съд,
на 1 ноември 2012 г. Висшият съдебен съвет го освободи предсрочно от
длъжността Главен прокурор на Република България.
На 1 ноември 2012 г. ВСС избра Бойко Найденов за директор на националната
следствена служба.
ИНТЕРЕСНО

2 ноември
120 години Юридически факултет на СУ
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Учебните занятия в Юридическия факултет започват на 2 ноември 1892 г.
Първоначално броят на студентите в него е 22. Днес се навършват 120 години от
провеждането на първото занятие в Юридическия факултет на СУ.
История на юридически факултет: http://www.unisofia.bg/index.php/bul/fakulteti/yuridicheski_fakultet/istoriya

Следващата седмица да се готвят да почерпят:
8 ноември
Архангеловден - Събор на св. архангел Михаил. Св. мчк Ангел Лерински
Празнуват: Ангел и Михаил, Ангелина, Ангелинка, Емил, Милена, Милен, Михаела,
Михо, освен това Радка, Радослав, Радостина, Райна, Райко, Райчо, Рафаил,
Руска, Руси, Руслан, Гаврил и др.
С Решение № 38 на МС от 29 януари 1999 г. (Обн. - ДВ, бр. 11 от 1999 г.), Св.
Архангел Михаил е обявен за професионален празник на служителите от
Националната служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи.
ЗАБАВНО

***
Мъж ходи с патерици. Среща приятел.
- Какво е станало? - загрижено пита приятелят.
- Автомобилна катастрофа!
- Ужас! И сега не можеш да ходиш без патериците ли?
- Не знам. Докторът казва, че мога, а адвоката - не!
***
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