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ХИЛ КЛИНИК
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДО 28.02.2013

02 / 439 31 31
от цялата страна

НОРМИ

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 10 от 05.02.2013 година

Обнародвана е Наредба № 17 от 22 януари 2013 г. за извършване на превози на 
товари по вътрешни водни пътища, в сила от 05.02.2013 г. С тази наредба се 

определят условията и редът за установяване и удостоверяване на изискванията за 
професионална компетентност, финансова стабилност и добра репутация на превозвачите за 
извършване на превози на товари по вътрешните водни пътища. Отменя се Наредба № 17 от 
2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни 
пътища (обн., ДВ, бр. 94 от 2004 г.; изм., бр. 9 от 2006 г. и бр. 29 от 2011 г.).

Обнародвана е Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 
на публични регистри. С наредбата се определят:

1. редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците;
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2. редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците;
3. редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след 
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
4. редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО);
5. изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци.
Отменя се Наредба № 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените 
разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности (ДВ, бр. 95 от 2004 
г.)

Обнародвани са Спогодба между Република България и Република Сърбия за 
социална сигурност и Административно споразумение за прилагане на 
спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална 
сигурност. Те касаят следното законодателство:

- по отношение на Република България: 

1. за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

2. за медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване;

3. за държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, 

старост, инвалидност, трудова злополука, професионална болест, безработица и смърт, и 

4. за семейните помощи за деца;

- по отношение на Република Сърбия: 

1. за здравното осигуряване и здравната помощ;

2. за майчинството;

3. за пенсионното и инвалидното осигуряване;

4. за трудовите злополуки и професионалните болести;

5. за паричното обезщетение за безработица, и 

6. за детските добавки.

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 11 от 06.02.2013 година и бр. бр. 12 от 

06.02.2013 година (Извънредни)

Обнародвано е Решение № РД-НС-04-8 от 31 януари 2013 г. на надзорния съвет 
на Националната здравноосигурителна каса и приложенията към него, с които се 

определят условия, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, реда 

за сключване на договори с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ЗЗО.  

Приложенията се публикуват и на официалната интернет страница на НЗОК.
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 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 13 от 08.02.2013 година

С Постановление № 21 от 31 януари 2013 г. на МС се изменя Наредбата за 
дългосрочните командировки в чужбина по отношение на определяне на 

командировъчните пари във валута на служителите, командировани в чужбина при 

условията и по реда на наредбата.

С Постановление № 22 от 1 февруари 2013 г. на МС се изменя съществено Тарифа 
№ 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, 

относно таксите по Закона за устройство на територията (ЗУТ).

С Постановление № 24 от 1 февруари 2013 г. на МС се одобряват допълнителни 

бюджетни кредити в размер до 1 000 000 лв. по бюджета на Община Варна за 2013 г. с цел 

финансиране изграждането на многофункционална спортна зала към СОУ "Елин Пелин" -

Варна.

С Постановление № 25 от 1 февруари 2013 г. на МС се изменя и допълва 

Устройствения правилник на агенцията по вписванията.

Обнародвано е решение на НС, с което считано от 1 февруари 2013 г. се спира за срок до 

края на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание преизчисляването на месечното 

възнаграждение на народните представители.

АКТУАЛНО

ИНИЦИАТИВА ЗА ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА АУДИТОРИЯ 272 И ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В 
НАЙ-МОДЕРНАТА ОБУЧИТЕЛНА И КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА В БЪЛГАРИЯ

Към днешна дата състоянието на залата създава умиление в спомените на отдавна вече 
завършилите студенти  по право –  тя е същата от времето, когато зад модерните за тогава 
банки са получавали знания и са слушали лекциите на ерудираните преподаватели в правната 
наука. 
Дългите години експлоатация на аулата налага да се обнови нейното състояние, за да се даде 
възможност на сегашните студенти да посещават стимулираща обучението обстановка.
Цялостният проект за реновиране  възлиза на 1 500 000 лв., като 80% от разходите се поема 
от фондация „Америка за България”.
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Останалата стойност в размер на 300 000 лв. се набира с доброволни дарения.

Призоваваме да се присъедините към дарителската кампания, като и най-скромният принос ще 
бъде дълбоко оценен!

Банковата сметка за набиране на дарения за посочената цел е:
Фондация „120 години Юридически факултет на СУ“Св. Кл. Охридски““
ЦКБ АД, клон Химимпорт
IBAN BBGG6633 CCEECCBB 99779900 1100DD00 99667788 0000
BBIICC:: ССЕЕССBBBBGGSSFF

Вижте обръщението на Декана на юридически факултет -  проф. Сашо Пенов
Линк: http://www.ciela.net/download/Ciela_thank_you_letter.pdf

Да превърнем 272 аудитория в аудиторията на бъдещето и за бъдещето!

ИНТЕРЕСНО

9 февруари
Св. мчк Никифор (Отдание на Сретение Господне)

Празнуват: Христина

10 февруари
Св. свщмчк Харалампий Чудотворец. Св. мчца Валентина

Празнуват: Валентин, Валентина, Валя, Ламби, Хараламби, Пейо

ЗАБАВНО

***

- Г-н адвокат, съседът ми ме обиди.

- Какво Ви каза?

- Да вървя по дяволите.

- Вие какво направихте?

- Идвам право при Вас. 

*** 
РЕДАКЦИЯ

Главен редактор: Валентина Савчева
Отговорен редактор: Нина Коритарова
Безотговорен редактор: Веселин Петров

Електронна поща: actual@ciela.net

Брой абонати към 7 февруари: 3039


