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НОРМИ


АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 24 от 12.03.2013 година

Изменя се Закона за енергийната ефективност. Изменението е породено от приетата
на 19 май 2010 г. нова Директива 2010/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
енергийните характеристики на сградите. Документът поставя нови, по-високи цели за
енергийна ефективност в сградите, и практически въвежда повсеместно изискване за такива
сгради, които имат близко до нулево потребление на енергия. Директивата е насочена към
мерки, определящи изисквания за публичния сектор, както по отношение на реновирането на
сградите в този сектор, така и по отношение прилагането на високи стандарти за енергийна
ефективност при изграждането на сгради с близко до нулево потребление на енергия.
Обнародвани са следните наредби:
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Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за предоставяне на медикостатистическа информация и на информация за медицинската дейност
на лечебните заведения
 Наредба № РД-16-317 от 27 февруари 2013 г. за реда за издаване на
удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват
монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в
енергийни обекти за производство на електрическа енерги...
 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и
електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на
определени опасни вещества


Изменя се Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната

просвета по отношение курсове за обучение и ограмотяване на възрастни и
получаваните удостоверения за завършен курс.
Изменя се Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни

и безопасни условия на труд на работните места и при използване на
работното оборудване. Измененията са свързана с уточняване на изискванията по
отношение на аварийните планове. С тази промяна се съгласува наредбата с другите
действащи нормативни актове с изисквания за изготвяне на аварийни планове.
Изменя се Наредба № 8 от 2003 г. за централния депозитар на ценни книжа.
Измененията касаят дейността на Централния депозитар на ценни книжа.
Изменят се следните тарифи:

 Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни
изпълнители
 Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по
Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
С Постановление № 47 от 4 март 2013 г. се изменя Класификатора на длъжностите

на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
С Постановление № 45 от 4 март 2013 г. за одобряване на допълнителни

бюджетни кредити от централния бюджет за 2013 г. се одобряват:
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- по бюджета на Министерството на отбраната - 9,0 млн. лв. за изплащане на неразплатени
просрочени задължения;
- по бюджета на Националната разузнавателна служба - 1,0 млн. лв. за текущи разходи.
С Постановление № 51 на МС от 5 март 2013 г. се одобрява целева субсидия за
капиталови разходи в размер до 13 500 000 лв. по бюджета на Столичната община за 2013 г.
С Постановление № 53 на МС от 5 март 2013 г.

се предоставят допълнителни

средства в размер 7000 хил. лв. по самостоятелния бюджет на Българската академия на
науките.
С Постановление № 57 на МС от 6 март 2013 г. се изменя Правилника за прилагане на

закона за насърчаване на инвестициите. Промените в Правилника за прилагане на
Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) отразяват последните изменения и
допълнения в закона.
С Постановление № 58 на МС от 6 март 2013 г. се предвижда министърът на
финансите да предостави от централния бюджет за 2013 г. допълнителни средства по
бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в
размер до 17 500 хил. лв. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства
на лица със специфични социални потребности за приемане на цифрово телевизионно
радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за въвеждане
на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.
С Постановление № 61 на МС от 8 март 2013 г. се одобрява целева субсидия за
капиталови разходи:
по бюджета на община Варна - до 5 000 000 лв., за финансиране на обект "Рехабилитация на
пътната настилка на бул. "Владислав Варненчик" - Варна;
по бюджета на община Русе - до 300 000 лв., за финансиране обновяването на детски
площадки в Русе.



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 25 (извънреден) от 13.03.2013 година

Обнародвани са:

Указ № 56 от 13.03.2013 г. за назначаване на служебно правителство
Указ № 57 от 13.03.2013 г. за разпускане на ХLI Народно събрание и насрочване
на избори за Народно събрание
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Изменен и допълнен е Правилника за прилагане на Закона за акцизите и

данъчните складове. Измененията следват приетите изменения и допълнения в Закона за
акцизите и данъчните складове (ЗАДС), бр. 54 от 17 юли 2012 г. Някои от предложенията в
проекта са продиктувани от последните промени в ЗАДС, приети с ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила
от 1 януари 2013 г. С Текста на мотивите към проекта за изменение на правилника, може да се
запознаете на интернет адрес http://www.minfin.bg/bg/page/578



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 26 (извънреден) от 13.03.2013 година

В броя е обнародвана Наредба Н-4 от 18 февруари 2013 г. за военномедицинска
експертиза и съответно се отменя Наредба № Н-2 от 8.02.2011 г. за военномедицинска
експертиза на годността за военна служба в мирно време.


АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 27 от 15.03.2013 година

Обнародвано е Решение № 2152-НС от 13 март 2013 г. относно утвърждаване
образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на
12 май 2013 г.
Изменя се Закона за защита на потребителите. Измененията касаят сключването на
договор от разстояние по телефона, удължаването на срочен договор. Със Закона за
изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите се изменят съответно и:
- Закона за радиото и телевизията - относно силата на звука на търговските съобщения
- Закона за електронните съобщения - относно списък с наименованията на
телевизионните програми, включени в ценови пакет и регистър на постъпилите от
потребителите жалби. При отпадане на телевизионна програма от списъка, потребителят има
право да прекрати договора, без да дължи обезщетение и/или неустойка, като отправи
едномесечно писмено предизвестие.
- Закона за туризма - относно мерките в съответствие с Регламент (ЕС) № 181/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в
автобусния транспорт.
Изменя се Закона за устройството на черноморското крайбрежие. Според мотивите
на законопроекта за изменение, въпросното изменение основните му цели са свързани с
въвеждането на облекчена процедура за предоставяне на концесии за морските плажове,
ограничаване на строителството в зона "А", ограничаване на преместваемите обекти и
съоръжения в зони "А" и "Б", регламентиране на дейностите по финансиране и контрол на
договорите за наем, въвеждане на легални дефиниции и понятия с цел подобряване на
контрола по изпълнение на концесионните договори и договорите за наем на морските
плажове.
Държавният глава ще упражни конституционното си правомощие и ще сезира Конституционния
съд във връзка с новосъздадените разпоредби на чл. 17, ал. 2, т. 6 и чл. 17а, ал.1, т. 2 от
приетия закон. (За повече информация от интернет адрес http://president.bg/)
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Във връзка с тези изменения се изменят и следните други закони: Закона за държавната
собственост, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната
среда, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона
за опазване на земеделските земи, Закона за горите.
С Постановление № 62 на МС от 8 март 2013 г. се предоставят допълнителни
бюджетни кредити в размер 200 000 лв. по бюджета на Министерството на външните
работи за 2013 г. за вноска в Европейския фонд за демокрация.
С Постановление № 64 на МС от 8 март 2013 г. се одобряват допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на културата за 2013 г. в размер до 4 805 000 лв.
С Постановление № 66 на МС от 8 март 2013 г. се одобрява целева субсидия за
капиталови разходи - по бюджета на община Бургас - до 2 900 000 лв., за финансиране
изграждането на втори етап на обект "Надлез над товарна жп гара с пътен възел на ул.
"Одрин" и ул. "Крайезерна" - гр. Бургас"; по бюджета на община Добрич - до 132 000 лв., за
финансиране изграждането на козирка над трибуните на спортно-тренировъчно игрище в
градски парк "Св. Георги" - гр. Добрич.
С Постановление № 67 на МС от 8 март 2013 г. се приема план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г. на
обща сума 21,0 млн. лв.
С Постановление № 65 от 8 март 2013 г. се изменя Тарифата за държавните
такси, събирани от агенцията по вписванията.
С Постановление № 68 на МС от 8 март 2013 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове се изменят: Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на
служителите в държавната администрация, Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация, Наредбата за заплатите на служителите в държавната
администрация, Устройствения правилник на областните администрации.
АКТУАЛНО

КЗК ОТМЕНИ ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ
НА ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА!
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно по жалбата на
„ТехноЛогика” ЕАД, гр. София, решение на Министъра на здравеопазването за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване и внедряване на
интегрирана здравно-информационна система” по проект BG051РО001-6.2.08 “БАЗИС” – база
за здравно-информационна система”. Източник: http://www.cpc.bg/General/News.aspx
БЮДЖЕТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
За интересуващите се какво и как се харчи в Народното събрание е следния интернет адрес:
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarybudget
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ДА ВЛЕЗЕ СЪДЪТ!
За съдебната власт като маргинализирана опозиция на статуквото и крехък потенциал за
промяна (Автор: Мирослава Тодорова, бивш председател на Съюза на съдиите в България и
настоящ негов изпълнителен директор.)
http://www.capital.bg/blogove/pravo/2013/03/15/2023090_da_vleze_sudut/

ИНТЕРЕСНО

15 март - Св. мчк Агапий и 6-те мъченици с него
Празнуват:. Божан, Божил, Божко, Емануил, Манол, Манчо, Тотьо.
20 март - Св. Григорий Палама. Преп. Отци, избити в манастира "Св. Сава"
Празнуват:. Светла, Светозар
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