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***
„Понякога, по време на криза, стоенето на едно място е движение напред!“
Останете на своето място със Ciela 5.1!
***
НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 89 от 13.11.2012 година
Обнародван е текста на Закон за награждаване на лица за особени

заслуги към българската държава и нацията. Законът влиза в сила от
01.01.2013 г. С него се уреждат условията и реда за предоставяне на държавна
парична награда на лица за особени заслуги към българската държава и нацията.
Изменя се Кодекса за социално осигуряване в частта пенсия за особени заслуги
(чл. 91 Пенсия за особени заслуги се отменя).
Обнародвана е Наредба за управление на строителните отпадъци и за

влагане на рециклирани строителни материали. Наредбата влиза в
сила от 13.11.2012 г. С наредбата се регламентират:
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1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха,
водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и
околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните
отпадъци (СО);
2. създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на
дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО;
3. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в
строителството;
4. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и
премахване на строежи.
Обнародвана е нова методика по чл. 150, ал. 3 от Закона за електронните
съобщения - Методика за условията и реда за определяне, анализ и

оценка на съответните пазари и критериите за определяне на
предприятия със значително въздействие върху пазара (отменя се
старата методика - обнародвана ДВ, бр. 27 от 2008 г.). Методиката е приета с
Решение № 2076 от 23.10.2012 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.
Обнародван е текста на Инструкция № 1 от 26 октомври 2012 г. за

водене на технологичните дневници при производството на етилов
алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки.
Инструкцията влиза в сила от 01.01.2013 г. С нея се определя начинът на водене
на дневниците по чл. 146, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки и
вписването на данни, позволяващи да се определят и контролират
автентичността, произходът, категорията на стоките и извършените
производствени манипулации.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 90 от 16.11.2012 година
Относно Национален референдум на 27 януари 2013 г. "Да се развива ли
ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена
електроцентрала?", утвърждават се образци на изборни книжа - Решение № 6-

НР от 12 ноември 2012 г. относно утвърждаване образците на книжа
за произвеждане на Национален референдум на 27 януари 2013 г.
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Обнародвана е Методика за определяне на резултатите от гласуването

на национален референдум.
Правят се съществени изменения и допълнения в Наредбата за условията и

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти.
Обнародван е нов Устройствен правилник на Държавната комисия по

хазарта и на нейната администрация, въз основа на чл. 16, ал. 2 от Закона
за хазарта (нов). Отменя се Устройствения правилник приет при действието на
отменения Закон за хазарта.
Обнародвани са текстовете на две постановления за одобряване на
допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2012 г. -

Постановление № 279 от 8 ноември 2012 г. и Постановление № 280
от 8 ноември 2012 г.
С тях се одобряват допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за
2012 г. в размер 1,5 млн. лв. за неотложни и непредвидени разходи, свързани с
преодоляване на последиците от бедствия, както и средства в размер 1 295 000
лв. за финансиране на дейности, както следва:
1. по бюджета на Министерството на културата за Националния исторически
музей - 700 000 лв. за археологически изследвания, проектна подготовка и
консервация на археологични културни ценности в областите Бургас и Смолян;
2. по бюджета на Министерския съвет за Държавна агенция "Архиви" - 45
000 лв. за обогатяване на Националния архив с ръкописи и документи;
3. по бюджета на община Бургас - 550 000 лв. за капиталови разходи в
областта на културата, театралното и музейното дело.
АКТУАЛНО

Новоизбраните конституционни съдии положиха клетва. Въпреки призивите на
премиера и президента Венета Марковска да се оттегли и нейните твърдения, че
ще положи клетва, едва когато изчисти репутацията си, тя присъства в КС, за да
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се закълне. Това предизвика Росен Плевнелиев да напусне церемонията и така тя
не можа да го направи.
На свое заседание Висшият съдебен съвет (ВСС) прие оставката на Венета
Марковска като заместник-председател на Върховния административен съд и
съдия.
Върховният касационен съд прие Тълкувателно решение № 5 от 18.10.2012 г.
по тълк. д. № 5/2011 г., ОСГТК на ВКС. С него съдът се произнася по следните
въпроси, относно исковете по чл. 124, ал. 4, изр. 1 ГПК (Искове за установяване
истинността или неистинността на един документ):
1. Недопустим е иск за установяване на неистинност на документ по чл. 124,
ал. 4, изр. 1 ГПК, ако ищецът извежда правния си интерес от възможността да се
позове на влязлото в сила решение по установителния иск в производството по
висящ исков процес, в който документът е бил представен, но ищецът е пропуснал
срока за оспорването му по чл. 193, ал. 1 ГПК.
2. Предявяването на иска по чл. 124, ал. 4, изр. 1 ГПК в посочената хипотеза
не представлява основание по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК за спиране на
производството по делото, по което документът е бил представен.
3. Недопустим е иск за установяване на неистинност на документ по чл. 124,
ал. 4, изр. 1 ГПК, ако ищецът извежда правния си интерес от възможността да
ползва съдебното решение по установителния иск като основание за отмяна по
чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК на влязлото в сила решение по делото, по което документът
е бил представен, но ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл. 193, ал.
1 ГПК.
ИНТЕРЕСНО

16 ноември
Свети апостол и евангелист Матей - Празнуват: Матей
Международен ден на толерантността (предложен от ЮНЕСКО през 1995 г.,
приет с резолюция на ООН)

17 ноември
Международен ден на студентите - Датата е избрана през 1941 г. от
Международния студентски съвет (приета и от наследилия го Международен
студентски съюз) в Лондон, където е извършено първото честване в знак на почит
към смъртта на чешкия студент Ян Оплетал и други 9 студенти на 17 ноември
1939 г.
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19 ноември
Международен ден на тоалетната - без майтап! Денят се чества от 19 ноември
2002 г., съгласно решение, взето на Първата международна конференция на
Световната организация на тоалетните в Сингапур, състояла се между 20 и 22
ноември 2001 г.

20 ноември
Световен ден на детето - На 14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20
ноември за Световен ден на децата. Тази дата, обаче, не е повсеместно
възприета.

21 ноември
Световен ден на поздрава - Време е да кажете Здравей!
Световен ден на телевизията - Отбелязва се от 1996 г. с резолюция 51/205 на
Общото събрание на ООН от 17 декември 1996 г. в чест на първия Световен
телевизионен форум в Ню Йорк, САЩ (21 ноември 1996).
ЗАБАВНО

***

Какво е бракът според различните науки (или поне според Бранислав
Нушич, в случай че успееше да ги интервюира):
Историята: Бракът е един от редките случаи в историята, когато завоевателят се
покорява от завоювания.
Математиката: Бракът е сбор от две неизвестни величини, от които трябва да се
извади корен квадратен. Резултатът би трябвало ла бъде минус. Дори ако се
получи един плюс, уравнението все пак завършва с бракоразводен процес.
Литературата: Бракът е интересна повест в някои случаи и роман с много хубаво
начало, наподобяващо лирична поема, но често с лошо съдържание и най-често с
неочакван край.
Граматиката: Бракът е съществително от мъжки род, което в живота се подчинява
на правилата на женския род. Единствено число има само в граматиката, а
множествено число само тогава, когато се състои от повече от две лица.
Геометрията: Бракът се състои от две паралелни линии, които вървят успоредно
в живота и никога не могат да се пресекат.
Физиката: Бракът е физическо явление, при което две тела трябва съвместно да
пазят равновесие, имайки обща, но въображаема опорна точка, в резултат на
което губят бързо равновесие.
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Химията: Бракът е съединение на два елемента, всеки от които запазва
особеностите си. Всяка капка киселина, попаднала отвън, предизвиква реакция и
го разлага на съставните му елементи.
Географията: Бракът — това са два полюса, които при сближение достигат
температурата на екватора, а при отдалечаване възобновяват полярната си
температура.
Както виждате, и тия отговори с нищо не ни приближават към решението на
проблема. Затова не би било зле да оставим науката на мира и да се обърнем към
хората. Бракът е институт, създаден от човека, а човекът е същество, което има и
преживявания. Нима той няма най-голямо право да каже своето мнение.
Невъзможно е, разбира се, да се обърнеш към всекиго поотделно, но ако се
обърнем към представители на различните професии, техните отговори биха
били, струва ми се, следните:
Търговецът: Бракът е търговско предприятие, основано от съдружници, което
може да преуспява само тогава, когато по-младите не го крадат.
Войникът: Бракът е превзета крепост, която никога не е запазена от неприятелски
нападения.
Свещеникът: Бракът е всекидневен „Отче наш“, в който трябва да се изговорят
само думите: „Но избави нас от лукаваго.“ Мнозина добавят още и: „Не введи нас
во изкушение.“
Лекарят: Бракът е заразителна болест, която носи сама в себе си своето
антитоксично противодействие. Болният се чувствува най-добре при висока
температура. При ниска температура състоянието му е лошо. Диета не се
препоръчва, защото тя само влошава положението.
Съдията: Бракът е временно помирение на две враждуващи страни.
Аптекарят: Бракът е горчив хап, правен по остаряла рецепта, според която
предварително се овалва в захар, за да може по-лесно да се преглътне. Въпреки
това често засяда на гърлото.
Журналистът: Бракът е добър само като уводна статия, и то без печатните
грешки, които изменят смисъла му (което е почти невъзможно).
Книжарят: Бракът е книга, която се чете с удоволствие в първото й издание, порядко във второто, а като застарее и мине към класиката, губи всякаква стойност.
Железничарят: Отначало, докато минава през тунела, бракът е увеселителен
влак, малко по-късно той става пътнически, а след това непоносимо товарен.
Сблъсквания стават почти редовно на всички кръстопътища.
Раздавачът: Бракът е препоръчано писмо, обикновено погрешно адресирано,
което е интересно само докато е затворено.
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Телефонистката: Бракът е връзка между два номера, които се разбират много
добре, докато някаква външна намеса не прекъсне връзката или не се намери
някой трети, както става по-често.
Спортистът: Бракът е скок, при който не е важно колко високо ще скочиш, а как
ще паднеш. Някои падат твърдо на двата си крака, други на един, трети — на
колене. Най-често се пада обаче на оная част от тялото, която е предназначена за
седене.
Артистът: Бракът е драма, която никога не се играе пред публиката, а когато все
пак получи аплодисменти, това само значи, че е лошо изиграна. Вината за лошата
игра най-често се пада на режисьора, когото публиката не вижда, или на
суфльора, който на някои места подсказва реплики, които няма в текста. В разрез
с всички литературни правила в първото действие главните действуващи лица
проявяват богати и изразителни душевни преживявания, които разкриват цялата
сила на таланта на изпълнителите. В следващите действия силата намалява и
драмата завършва без всякакъв ефект и затова е по-добре изобщо да не се играе
до края.
А ако Бранислав Нушич интервюира Българското право, вероятно би получил
следния отговор!
Според чл. 5 от Семейния кодекс - Бракът е взаимно, свободно и изрично
съгласие на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностното лице
по гражданското състояние.
***
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