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***
Dura lex, sed lex
За да ви е лесно с трудните закони, помогнете си със Ciela 5.1!
***
НОРМИ



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 19 от 26.02.2013 година

Обнародвана е Наредба за реда за установяването и означаването на европейски

критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната
защита. Европейските критични инфраструктури (ЕКИ), може да бъдат в следните сектори:
Енергетика, Транспорт, Информационна и комуникационна инфраструктура. Установяването
се извършва от съответния министър.
Обнародвано е Решение на НС за приемане оставката на Министерския съвет.
Изменят се:
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Договор между правителството на Република България и правителството на
Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.



Меморандум за разбирателство между правителството на Република
България, представлявано от министъра на регионалното развитие и
благоустройството,

и

правителството

на

Република

Сърбия

относно

изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество б...Наредба
№ 5 от 20 април 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или
временно трудово правоотношение


Наредба № 18 от 22 октомври 2007 г. за условията и реда за разпределяне
на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица



Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на
критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях


АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 20 (извънреден) от 28.02.2013 година
Изменят се следните закони:
Кодекс за застраховането и Кодекс за социално осигуряване се изменят със Закон за
изменение на Кодекса за застраховането. Въвежда се забрана за отчитане на пола като
актюерски фактор при определяне на застрахователната премия, не се допуска отчитане на
пола като актюерски фактор при определяне размера на пожизнената пенсия във фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Последните са във връзка с решение по
Дело C-236/09, Test- Achats. Съдът на Европейския съюз обявява разпоредбата на чл. 5,
параграф 2 от Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г., наричана по-нататък
"директивата", относно прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените по
отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги за невалидна
считано от 21 декември 2012 г. Тази разпоредба допускаше държавите членки да разрешат
пропорционални разлики по отношение на премиите и добавките за осигурените лица, когато
полът е определящ фактор при изчисляването на рисковете, въз основа на подходящи и точни
актюерски и статистически данни.
Закон за електронното управление - отпада сертифицирането за оперативна съвместимост
и информационна сигурност на информационните системи (чл. 56 - чл. 58 ЗЕУ). Запазва се
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изискването към информационните системи за оперативна съвместимост и информационна
сигурност,

като

съответствието

се

удостоверява

от

министъра

на

транспорта,

информационните технологии и съобщенията, съобразно методика.
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление в частта удостоверяване на изявленията за подкрепа онлайн на европейска гражданска
инициатива (чл. 53а от закона)
Закон за енергетиката - въвежда се Обществен съвет към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, за защита интересите на потребителите (чл. 7а от закона). Създава се
чл. 31а, във връзка с възможността на Комисията да изменя утвърдените цени на
електрическата енергия по време на ценовия период.
Търговски закон - с изменението се въвеждат изискванията на Директива 2011/7/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне
на плащането по търговски сделки (ОВ, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.).
Закон за лечебните заведения - във връзка с изменението на Търговския закон, нова ал. 5 в
чл. 3 със следния текст "Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 и държавните лечебни заведения
- търговски дружества, извършват плащания по сделките по ал. 4 в срок от 60 дни от деня на
получаване на фактура или на друга покана за плащане."
Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност - правят се
промени в частта корекции на ползван данъчен кредит, както и по отношение на
документиране на доставките.



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 21 от 1.03.2013 година

Обнародвани са текстовете на следните наредби:


Наредба № 3 от 19 февруари 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени
тежки нарушения по смисъла на регламент (ЕО) № 1005/2008 на съвета от 29 септември
2008 година за създаване на система на общността за предотвратяване, възпиране и
премахва...



Наредба № 4 от 19 февруари 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и
порои и строеж на укрепителни съоръжения
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Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните
пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства,
регистрирани извън държавите - членки на европейския съюз, или друга държава страна по с...



Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по
начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на
учениците от средните училища

Обнародвана е Тарифа за таксите, които се събират в системата на изпълнителната
агенция по горите по закона за горите и по закона за държавните такси и се отменя
Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона
за горите.
Изменя се Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция "Национален
филмов център" по закона за филмовата индустрия.

АКТУАЛНО

В Сиела 5.1 в структура АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА/АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ ГРАД е добавено РЕШЕНИЕ № 1321 ОТ 25.02.2013 Г. ПО АДМ. Д. № 5765/2012 Г. НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД относно отмяната на Наредба за организация на
движението на територията на Столична община.

ИНТЕРЕСНО

6 март - Св. 42 мчци в Амория
Празнуват: Красимир, Красимира
РЕДАКЦИЯ
Главен редактор: Валентина Савчева
Отговорен редактор: Нина Коритарова
Безотговорен редактор: Веселин Петров

Електронна поща: actual@ciela.net
Брой абонати към 20 февруари: 3055
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