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***
"Всички постижения, всички спечелени богатства, са започнали от една идея."
Открийте своите идеи в Ciela 5.1!
***
НОРМИ



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 8 от 2013 година

С УКАЗ № 4 на президента се награждава Йордан Йовчев с орден "Стара планина" първа
степен.
Обнародвана е Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните

транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси
с останалите видове транспорт, с която се въвеждат изискванията на Директива
2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за
внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и
за интерфейси с останалите видове транспорт. Интелигентни транспортни системи (ИТС) са
системи, при които се прилагат информационни и комуникационни технологии в областта на
автомобилния транспорт, включително инфраструктура, превозни средства и ползватели, и в
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управлението на движението и управлението на мобилността, както и за интерфейси с
останалите видове транспорт.
Обнародвана е Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи,

предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи. С нея
се урежда реда, по който ще се извършват продажбата и замяната на жилища, ателиета и
гаражи, предоставени за управление на МВР. Запазени са четирите категории жилища, според
тяхното предназначение – жилища за отдаване под наем, служебни жилища, резервни жилища
и жилищни помещения в общежития.
С оглед на новата уредба е отменена Наредбата за разпореждане с недвижими

имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен
фонд на Министерството на вътрешните работи.
Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по
автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.
Децата до 7 навършени години ще пътуват в обществения градски транспорт в страната
с издадена карта за безплатно пътуване по образец, утвърден със заповед на министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Картите ще са поименни, без
снимка. Те ще се издават срещу представено копие от акт за раждане и документ за
самоличност на родителя, удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес.
Картата ще се издава през цялата година със срок на валидност една година от датата на
издаването й, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на навършване
на годините. Загубена или унищожена карта ще може да се замени еднократно в течение на
годината с дубликат. Билетите се ще издават срещу представяне на копие от акт за раждане
за децата до 7 навършени години и ученическа карта за децата от 7 до 10 навършени години.
Отстъпката от превозната цена за децата до 7 навършени години е 100 на сто, а за
децата от 7 до 10 навършени години е 50 на сто. Издадените по досегашния ред
абонаментни карти на децата до 7 навършени години за вътрешноградски превози важат до
изтичане на срока им.
Изменен и допълнен е Правилника за устройството и дейността на Комисията за

защита от дискриминацията. Комисията става първостепенен разпоредител с
бюджетни кредити. Открива се нова длъжност към администрацията й – служител по
сигурността на информацията. Специализираната администрация на Комисията за защита от
дискриминация се организирана в две дирекции: дирекция "Специализирано производство,
анализ и превенция"; и дирекция "Регионални представители". При възможност комисията ще
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осигурява жилище на нуждаещите се служители с установена жилищна нужда на територията
на Столична община, ако те или членовете на семейството им не притежават жилище на
територията на Столична община, при условия и по ред, определени във Вътрешните правила
за реда и условията за отдаване под наем на ведомствените жилища на КЗД.


АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 9 от 2013 година

Постановление № 1 на Министерския свет от 2013 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., в сила
Изменено

е

от 01.02.2013 г. С промени в постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2013 г.
се извършва конкретизация на разходите за персонал и издръжка на Министерството на
околната среда и водите. С промените се увеличават средствата за персонала, но в рамките
на утвърдените разходни тавани на ведомството за тази година. Увеличението се налага във
връзка с прилагането на диференциран подход при определяне на допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати на служителите.
Изменена и допълнена е Наредбата за условията и реда за издаване на

удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на
територията на Република България, необходими за достъп или за
упражняване на регулирана професия на територията на друга държава
членка. Регламентира се възможността за подаване на документи в Националния център за
информация и документация по електронен път при спазване на изискванията на Закона за
електронното управление и на Закона за електронния документ и електронния подпис.
В новия акт е регламентирано изрично правно основание за обезсилване на издадено
удостоверение, за издаване на дубликат и поправка на очевидна фактическа грешка,
допусната в издадено удостоверение.
Изменено е Постановление № 269 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване
на ликвидационна комисия за извършване ликвидация на закрития Фонд "Тютюн". Промените
се налагат, за да се удължи с три месеца срока на работа на ликвидационната комисия на
закрития фонд "Тютюн“.Причината е, че е необходимо още време за приключване на
предприетите дейности по ликвидацията.
Правителството предостави на общините Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Столична
община и Стара Загора 30 млн. лв. от централния бюджет за основен ремонт и изграждане на
детски ясли и детски градини. С тези средства се цели преодоляване на проблемите в общини
с недостиг на свободни места в детските заведения във връзка с въвеждането на
задължителното обучение на пет- и шестгодишните деца.
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АКТУАЛНО

На 29.01.2013 г. Общо събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС прие

Тълкувателно решение № 4 /2012 г. В него беше застъпена тезата, че отговорността на
обществения снабдител – енергийно предприятие, когато неправомерно – в нарушение на
предвидените предпоставки в общите условия към договора – е прекъснал
електроснабдяването на потребителя, е договорна и на това основание може да бъде
присъдено обезщетение за неимуществени вреди, доколкото те са пряка и непосредствена
последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на
задължението, а когато е установена недобросъвестност на длъжника – обезщетението е
за всички преки и непосредствени неимуществени вреди.
На 29.01.2013 г. Висшият съдебен съвет обяви в Неофициалния раздел на Държавен
вестник брой 8 от 29.01.2013 г. конкурс за назначаване на длъжност "Младши

съдия" в окръжните съдилища, както следва:
1.1 Окръжен съд Благоевград – 1 /една/ щатна бройка;
1.2 Окръжен съд Бургас – 2 /две/ щатни бройки;
1.3 Окръжен съд Варна – 4 /четири/ щатни бройки;
1.4 Окръжен съд Пловдив – 3 /три/ щатни бройки;
1.5 Окръжен съд Хасково – 1/една/ щатна бройка;
1.6 Софийски градски съд – 13 /тринадесет/ щатни бройки.
Общо – 24 /двадесет и четири/ щатни бройки
Писменият изпит да се проведе на 23 март 2013 г. /събота/ от 9.00 часа, в зали № 272, 292 и
резервна зала 255 в сградата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
На 29.01.2013 г. Висшият съдебен съвет обяви в Неофициалния раздел на Държавен
вестник брой 8 от 29.01.2013 г. конкурс за назначаване на длъжност "Младши

прокурор" в районните прокуратури, както следва:
1.1 Районна прокуратура Бургас – 1 /една/ щатна бройка;
1.2 Районна прокуратура Варна – 2 /две/ щатна бройка;
1.3 Районна прокуратура Плевен – 1 /една/ щатна бройка;
1.4 Районна прокуратура Пловдив – 1 /една/ щатна бройка;
1.5 Районна прокуратура София – 10 /десет/ щатни бройки;
1.6 Районна прокуратура Хасково – 1 /една/ щатна бройка.
Общо 16 /шестнадесет/ щатни бройки
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Писменият изпит да се проведе на 30 март 2013 г. /събота/ от 9.00 часа, в зали № 272, 292 и
резервна зала 255 в сградата на Софийския университет "Св. Климент Охридски", като в
изпитните въпроси следва да се включат десет казуса от областта на наказателно-правните
науки.
На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата относно реда за провеждане на конкурсите и за избор
на административни ръководители в органите на съдебната власт в 14-дневен срок от датата
на обнародване на решението в "Държавен вестник" кандидатите трябва да подадат в
администрацията на ВСС, гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" №12 заявление за участие в
конкурса.
ИНТЕРЕСНО

4 февруари
Световен ден за борба с рака (отбелязва се от 2000 г.)

6 февруари
Свети Фотий — На този ден в България празнуват имен ден Светла, Светлана, Светозар,
Светлозар, Светослав, Светослава, Фотий, Фотин, Фотина, Фотьо, Огнян, Огняна, Искра,
Искрен, Пламен, Пламена
ЗАБАВНО

***
Във ВАС, съдът пита данъкоплатеца:
- Вие така ли направихте, за да извършите отклоняване от данъчно облагане, както казва
данъчния инспектор?
- Не, не по този начин, но и неговия метод заслужава внимание.
***
В съда:
- Свидетелю, знаете ли какво ви очаква в случай, че дадете на съда лъжливи показания?
- Да, ново "Ауди" А6, тъмно син металик и кожен салон.
***
РЕДАКЦИЯ
Главен редактор: Валентина Савчева
Отговорен редактор: Нина Коритарова
Безотговорен редактор: Веселин Петров

Електронна поща: actual@ciela.net
Брой абонати към 25 януари: 3022
Седмичен информационен бюлетин

5

