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***
Знанието е сила!
Получете допълнително знание със Ciela 5.1!
***
НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 6 от 22.01.2013 година
Изменена и допълнена е Наредба № IЗ-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и

контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната
гасителна ефективност. Измененията касаят реда за осъществяване на разрешителна
дейност на продуктите за пожарогасене.
Обнародвано е постановлението за изпълнението на държавния бюджет - Постановление

№ 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
С наредба за изменение се изменя Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за

атестиране на дипломатическите служители.
С Постановление № 10 от 14 януари 2013 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет са изменени и допълнени:
1. Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
2. Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
3. Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация";
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4. Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация";
5. Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав";
6. Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната
агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
"Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен
правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи".
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 7 от 25.01.2013 година
Изменен и допълнен е Законът за ветеринарномедицинската дейност. Законът за
изменение е във връзка с положението по действащия до момента закон, държавата чрез
бюджета на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да заплаща значителни
средства за дейности, които се извършват от лица, които реализират приходи от
осъществяването на тези дейности. С измененията размерът на необходимите за някои
дейности средства от държавния бюджет ще намалее значително, а за други изобщо няма да е
необходимо да се отпускат средства от държавния бюджет, като разходите изцяло ще се
поемат от лицата, от чиято дейност те произхождат и от която те реализират приходи. В
законопроекта се предвижда и регламентацията на някои административнонаказателни
разпоредби за нарушения на европейското законодателство, които досега липсват и нямат
правно основание за търсене на отговорност на нарушителите. Промените са съобразени с
новия Закон за Българската агенция по безопасност на храните.
Обнародвана е Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, с
която се определят изискванията за събирането, транспортирането и третирането на
излезлите от употреба моторни превозни средства и изискванията към пусканите на пазара
моторни превозни средства, материали и компоненти за тях. Наредбата влиза в сила от
25.01.2013 г.
Обнародвана е Инструкция № И-1 от 7 януари 2013 г. за условията, реда и

организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите
на министерството на вътрешните работи, с която се регламентират условията, редът
и организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите на
Министерството на вътрешните работи при изпълнение на дейностите, възложени им по
Закона за военната полиция и Закона за Министерството на вътрешните работи.
Обнародвана е Програма за сътрудничество в областта на науката, културата и

образованието между правителството на Република България и
правителството на държавата Израел за периода 2012 - 2014 г. въз основа на
Споразумението за културно, образователно и научно сътрудничество между правителството
на Израел и правителството на Република България.
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Обнародван е текста на Строеви устав на въоръжените сили на Република

България с който се определят задълженията на военнослужещите преди строяването и в
строя, строевите хватки и движението без оръжие и с оръжие, реда за отдаването на военна
чест, изискванията към строевото обучение, начините за придвижване на военнослужещите на
бойното поле, строевете на формированията в пеши строй и на машини, извършването на
строеви преглед и тържествен марш, положението на бойното знаме на военното
формирование и строевите действия на военния духов оркестър.
С Постановление № 13 от 18 януари 2013 г. се изменя 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. Изменението влиза в сила със задна дата от
01.01.2013 г.
С Постановление № 12 от 16 януари 2013 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет се изменят:
1. Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация;
2. Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата.
ИНТЕРЕСНО

25 януари
Св. Григорий Богослов, архиеп. Константинополски
Празнуват: Григор, Гриша, Григорена и др.

1 февруари
Св. мчк Трифон (Предпразненство на Сретение Господне) (Трифоновден)
Празнуват: Лозан, Лоза, Трифон
ЗАБАВНО

***
И сега от книжния пазар през седмицата - излезе от печат нова книга:
"Трябва ли да споделяме със съпруга/съпругата си, ако й изневерим. Съвети на травматолога!"
***
Един съвет към читателите ни - никога не се страхувайте да се захванете с нещо, което не сте
правили досега. Помнете - Ноевият ковчег е направен от любители. Професионалистите са
построили "Титаник"!
***

Седмичен информационен бюлетин

3

РЕДАКЦИЯ

Главен редактор: Валентина Савчева
Отговорен редактор: Наталия Кьосева
Безотговорен редактор: Веселин Петров

Електронна поща: actual@ciela.net
Брой абонати към 18 януари: 2998

Седмичен информационен бюлетин

4

