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"Колкото по-лесно можеш да замениш един човек, толкова по-малко можеш да му плащаш."
Бъдете незаменими със Ciela 5.1!
***
НОРМИ
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 34 от 2013 година

Изменение на Споразумението между правителството на
Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно
оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 2 ноември 2012
Обнародвано

е

г. и на 15 януари 2013 г., с което е удължен срокът на действие на споразумението до 31
декември 2014 г.
Обнародвано е Споразумение за сътрудничество в областта на образованието
между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и
Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2012 - 2015 г.
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Обнародвано е Определение № 3 от 28 март 2013 г. по конституционно дело № 7

от 2012 г., с което Конституционния съд отклони искането на 54 народни представители за
установяване на противоконституционност на Решението на 41-вото Народно събрание за
създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти,
данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени
дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично
облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за
държавата (ДВ, бр. 74 от 2012 г.).
Изменен и допълнен е Устройственият правилник на регионалните здравни

инспекции. Промените са приети в изпълнение на изискванията на Наредбата за прилагане
на Класификатора на длъжностите в администрацията (приета с Постановление № 129 от 2012
г. на Министерския съвет, в сила от 01.07.2012 г.) и на основание § 84, т. 2 от преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния
служител. Променена е числеността на структурните звена на регионалните здравни
инспекции. Променено е наименованието на дирекция „Здравен контрол” като същото е
заменено с „Обществено здраве”, като е разширен кръгът на лицата, които могат да заемат
длъжността директор на тази дирекция и на дирекция „Профилактика на болестите и промоция
на здравето”. Направени са промени в приложения № 29 и 30 относно това, в кои РЗИ се
създават дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и дирекция
„Лабораторни изследвания”.
Обнародвано е Решение № 2375-НС от 4 април 2013 г. относно поправка на техническа
грешка в приложение № 86 и в приложение № 87 от изборните книжа за изборите за народни
представители, насрочени за 12 май 2013 г., утвърдени с Решение № 2152-НС от 13 март 2013
г. на ЦИК.
Обнародвана е Инструкция № Iз-633 от 25 март 2013 г. за патрулно-постова дейност. С
нея се урежда реда за управление и изпълнение на патрулно-постовата дейност.
Патрулно-постовата дейност e вид охранителна дейност, свързана със:
опазване на обществения ред и осигуряване на безопасността на пътното движение;
превенция, предотвратяване и пресичане на противообществени прояви и
престъпления;
информационно обезпечаване на дейностите по опазване на обществения ред и
противодействие на престъпността;
участие в разкриване и разследване на престъпления;
охрана на стратегически и особено важни обекти, дипломатически представителства,
обекти на МВР и обекти съгласно сключен договор, както и контрол на достъпа в тях;
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охрана на специални товари, опасни товари и ценни пратки на територията на страната,
възложена със закон или в изпълнение на сключен договор;
контрол за ползване на общоопасни средства;
контрол на охранителна дейност, извършвана от физически или юридически лица;
защита на правата и свободите на гражданите и опазване на живота, здравето и
имуществото им.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 35 от 2013 година
Обнародвано е Постановление № 82 от 5 април 2013 година за приемане на
Правилата за речния надзор по Дунава. Правилата са обнародвани като притурка на
"Държавен вестник". Отменени са Правилата за речния надзор по Дунава, приети от
Дунавската комисия на 19 декември 1951 г., утвърдени с Постановление № 658 на
Министерския съвет от 1954 г. (обн., Изв., бр. 99 от 1954 г.).
Речният надзор по Дунав се осъществява с цел наблюдение и контрол за спазване правилата
за плаване, техническите предписания към корабите, правилата за превоз на опасни товари и
осигуряване на безопасността на корабоплаването, опазване на хидротехническите и
пристанищните съоръжения и сигналните знаци от навигационното оборудване, а също
опазване на околната среда, регулиране на движението на корабите и оказване на помощ на
повредени кораби. Надзорът се осъществява без дискриминация по отношение на
националната принадлежност на корабите, техните места на тръгване и на местоназначение
или по каквито и да било други причини. Органите на речния надзор имат право да провеждат
преглед на корабите, да спират и забраняват движението им при наличие на опасност за
корабоплаването.
Правилата за речния надзор са международен акт, приет от Дунавската комисия.
Обнародвано е Постановление

№ 83 от 5 април 2013 година за приемане на

Правила за плаване по река Дунав. Правилата са обнародвани като притурка на "Държавен
вестник". С това постановление се отменя Правилникът за плаване в българския участък на
река Дунав.
Изменена е Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно
развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми
източници.
Намалява се размерът на четири такси. От 100 лв. на 60 лв. падат таксите за издаване на
удостоверение за вписване в съответния регистър и за издаване на удостоверение за
вписване в съответния регистър на лице, вписано в Регистъра на лицата, извършващи
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. Таксата за издаване на
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дубликат на удостоверение за вписване се намалява от 75 лв. на 60 лв., а таксата за издаване
на гаранция за произход – от 50 лв. на 20 лв.
Отпада таксата за извършване на справка за регистрираните обстоятелства в съответния
регистър по чл. 23 и 34 от Закона за енергийната ефективност.
Увеличава се размерът на три такси. Таксата за вписване на промени в регистрираните
обстоятелства в съответния регистър от 50 лв. става 60 лв., таксата за издаване на
удостоверение за енергийни спестявания от 20 лв. става 30 лв., а таксата за издаване на
дубликат на удостоверение за енергийни спестявания от 10 лв. става 30 лв.
Обнародвано е Постановление № 85 от 5 април 2013 година за еднократно
подпомагане на лица и семейства. Служебното правителство одобри разпределението на
допълнителните средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за
подпомагане на лица и семейства. Сумата от 10 500 000 лв. ще бъде разпределена за
еднократна финансова помощ на най-уязвимите групи лица и семейства, а именно – деца с
трайни увреждания, лица и семейства, които са останали извън обхвата на системата за
целево енергийно подпомагане през отоплителен сезон 2012/2013 г. заради надвишаване на
диференцирания минимален доход за отопление със сума, по-малка или равна на 10 лева,
както и лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, които имат доход на член от
семейството по-малък или равен на 350 лв. и право на парично обезщетение за отглеждане на
дете от 1 до 2 години.
Допълнителното подпомагане ще се реализира чрез еднократни помощи и разширяване на
социалната услуга „Обществени трапезарии” през 2013 г.
Предвидено е децата с трайни увреждания, за които през периода от 01.01.2013 г. до влизане
в сила на постановлението са изплатени семейни помощи на основание чл. 7, ал. 8 от Закона
за семейни помощи за деца, да получат еднократно финансова помощ в размер на 50 лв.
Същата сума е предвидена и за лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, които са
имали право на парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години съгласно чл. 53
от Кодекса за социално осигуряване за периода от 01.01.2013 г. до влизане в сила на
постановлението и са отговаряли на условията на чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за
деца.
На лицата и семействата, подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за
отопление за отоплителен сезон 2012/13 г. и получили отказ поради средномесечен доход за
предходните шест месеца, който е превишавал индивидуално определения диференциран
минимален доход за отопление със сума, по-малка или равна на 10 лв., е предвидено да бъде
предоставена еднократно сума в размер на 65,72 лв. Същата сума ще се изплати и на лицата
и семействата, които не са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за
отопление за отоплителен сезон 2012/13 година, отговарят на условията на Наредба РД 075/2008 г. и на които средномесечният доход е по-висок от индивидуално определения
диференциран минимален доход за отопление със сума, по-малка или равна на 10 лв.
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Дейностите по предоставянето на финансовите помощи ще се изпълняват от Агенцията за
социално подпомагане, а организацията по разширяването на социалната услуга „Обществени
трапезарии” се възлага на фонд „Социална закрила”.
Изменена и допълнена е Наредба № 15 от 2009 г. за условията за издаване на
разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена
практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично
изпитване и на активни вещества (Обн., ДВ., бр. 38 от 2009 г.).
Промените са направени във връзка с привеждането на наредбата в съответствие с
Ръководствата за Добра производствена практика на Европейския съюз и с настъпилите
изменения през м. декември 2012 г. в Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина.
Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на Института по

отбрана. Създадена е нова глава пета "а" - Контрол на качеството, с която се регламентира
осъществяването на контрола на качеството на военна и специална продукция, имущества и
други продукти.
Изменено и допълнено е Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет
на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 11 от 6.02.2013 г.). С изменението се
предвиди, че за медицинските дейности по НРД 2012 г. договорите с лечебните заведения за
болнична помощ, които не са били изпълнители на медицинска помощ по договор с НЗОК през
2012 г., влизат в сила от 1 януари 2013 г.
ПРАКТИКА

ВКС реши:
1. Допустимо е да се иска разпределение ползването на съсобствена вещ по реда на чл. 32,
ал. 2 ЗС от съсобственик, притежаващ сам повече от половината от общата вещ.
2. В производството за разпределение ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 ЗС
съдът е длъжен да разгледа всички направени възражения относно правата на страните в
съсобствеността, освен тези, чрез които се упражняват потестативни права.
За повече информация вижте Тълкувателно решение № 13 от 10 април 2013 г. по тълк. д. №
13/2012: http://www.vks.bg/Dela/2012-13-ГК%20Решение%20.pdf
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АКТУАЛНО
На 16 април 2013 г. ще се проведе ден на отворените врати на Висшия съдебен съвет. Всички
желаещи граждани ще бъдат допуснати в 14 ч. в сградата на ВСС и ще имат възможност да се
запознаят с начина, по който той функционира.
Със Заповед № ЛС-И-317 от 12 март 2013 г. (Обн., ДВ, бр. 35 от 12.04.2013 г.)
министърът на правосъдието обяви конкурс за длъжността „съдия по вписванията“ при
районните съдилища, както следва:
За районните съдилища в градовете Асеновград, Белоградчик, Брезник, Варна, Генерал
Тошево, Гълъбово, Добрич, Дряново, Каварна, Карнобат, Кубрат, Кърджали, Кюстендил,
Лом, Малко Търново, Несебър, Никопол, Нови пазар, Пазарджик, Пирдоп, Стара Загора,
Тервел, Троян, Хасково, Чепеларе – по една свободна длъжност;
За Районния съд – гр. Монтана – две свободни длъжности.
Заявленията за участие в конкурса ще се подават в деловодството на Министерството на
правосъдието или по пощата в 14-дневен срок от обнародване на тази заповед в „Държавен
вестник“.
ИНТЕРЕСНО

12 април
Международен ден на полета на човека в космоса. Обявен с решение на ООН през
2011 г.; Международен ден на авиацията и космонавтиката. Отбелязва се по повод първия
полет на човек в космоса (1961 г.), извършен от съветския космонавт Юрий Гагарин с кораба
“Восток”. Чества се за първи път през 1969 г. по решение на Международната федерация по
авиация.

16 април
Ден на Конституцията. Празник на българските юристи. Отбелязва се по
инициатива на Съюза на юристите в България. На този ден, през 1879 г., първото Велико
народно събрание приема Търновската конституция.

17 април
Професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители. На
17.04.1931 г. е обнародван Закон за института на заклетите експерт-счетоводители. Празникът
е утвърден с Устава, приет от Общото събрание на Института на дипломираните експертсчетоводители, състояло се на 17 април 2002 г.
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18 април
Международен ден за опазване на паметниците на културата. Чества се от 1984 г.
по решение на ЮНЕСКО.
ЗАБАВНО

***
- Защо откраднахте автомобила? - пита съдията обвиняемия.
- Мислех, че няма собственик.
- И защо мислихте така?
- Беше пред гробищата.
***
В тясна лондонска уличка спират два автомобила, които са се движили един срещу друг. Нито
единият, нито другият шофьор желае да отстъпи.
Единият вади вестник "Таймс" и започва да чете. След около час другият вежливо се обръща
към него:
- Господине, моля ви да ми предоставите вестника, след като го прочетете...
***
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