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***
" Който работи много, прави и много грешки. Избягвайте грешките със Ciela 5.1! "
***

НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 35 от 2013 година
Министерството на околната среда и водите обнародва Наредба № 4 от 5 април 2013

г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.
С тази наредба се определят условията и изискванията за изграждане и експлоатация на
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на твърди или течни отпадъци с
оглед предотвратяване, намаляване и/или ограничаване в максимално възможна степен на
замърсяването на околната среда, включително на изпусканите в резултат на изгарянето
емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, почвите, повърхностните и подземните
води, и произтичащия от тях риск за човешкото здраве. За извършване на дейности по
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оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци в инсталации за изгаряне или инсталации
за съвместно изгаряне се изисква:
1. разрешение, издадено по реда на чл. 67 ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС).
За изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне или инсталации за съвместно
изгаряне на отпадъци, попадащи в обхвата на глава седма, раздел II ЗООС, се изисква
комплексно разрешително .
Инвестиционното проектиране, разрешаването на строителството, изграждането, въвеждането
в експлоатация, основният ремонт и реконструкцията на инсталации за изгаряне или
инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци се извършват по реда на Закона за устройство
на територията, след извършване на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

Наредба № 4 от 5 април 2013 г. отменя Наредба № 6 от 2004 г. за условията и
изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и
инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци и

въвежда изискванията на

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от
промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) .
Министерството на отбраната обнародва Наредба № Н-6 от 29 март 2013 г. за

условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за
обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи. С тази наредба
се определят условията и редът за кандидатстване, допускане и приемане на сержанти
(старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински)
колежи. Сержанти (старшини) и войници (матроси), обучаващи се в професионалните
сержантски

(старшински)

колежи,

придобиват

четвърта

степен

на

професионална

квалификация за професията "сержант" и могат да бъдат повишавани във военни звания до
"старшина" ("мичман") включително. Уредени са специалностите, по който ще се приемат
сержанти (старшини) и войници (матроси) от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в
Професионалния сержантски колеж към Националния военен университет "Васил Левски" Велико Търново и в Професионалния старшински колеж към Висшето военноморско училище
"Н. Й. Вапцаров" – Варна.
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В

неофициалния раздел Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е

обнародвала нови Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или
газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен
газ. Съгласно измененията и допълненията на Закона за енергетиката (ЗЕ, изм., ДВ, бр. 54 от
2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) законодателят е делегирал на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране правомощия по приемане на подзаконови нормативни актове и
общи административни актове, предвидени в ЗЕ.
Нормата на § 199, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
предвижда, че подзаконовите нормативни актове и общите административни актове по
прилагането на закона се приемат или привеждат в съответствие с този закон в едногодишен
срок от влизането му в сила. До приемането на подзаконовите нормативни актове и общите
административни актове или до привеждането им в съответствие с този закон се прилагат
действащите подзаконови нормативни актове, съответно общи административни актове,
доколкото не противоречат на този закон (ал. 2 на § 199).
Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи
и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ са разработени на основание чл.
21, ал. 1, т. 13 и чл. 172, ал. 1 и чл. 172б, ал. 1 от Закона за енергетиката в съответствие с
изискванията на Директива 2009/73/ЕО и на Регламент (ЕО) № 715/2009/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносни мрежи на природен газ и
с оглед необходимостта от привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с
приетите промени в ЗЕ в сила от 17.07.2012 г.
Тези правила целят да обезпечат еднакви условия за всички участници на пазара на природен
газ в Република България като страна – членка на Европейския съюз.
С тях се регламентират:
– условията за предоставяне на достъп до газопреносната и/или газоразпределителните
мрежи, на които следва да отговарят лицата, поискали достъп;
– редът за предоставяне на достъп до газопреносната и/или газоразпределителните
мрежи на лицата, поискали достъп, включително редът за подаване и разглеждане на
заявления за достъп;
– принципи на механизмите за разпределение на капацитет и на процедурите за
управление на претоварването;
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– изискванията за предоставяне на информацията, необходима на ползвателите на
мрежата, за да получат ефективен достъп до нея.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр.36 от 2013 година
Изменена и допълнена е Наредба № 21 от 12 .10. 2000 г. за изискванията към

документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични
вещества и техните препарати.
Тези промени наложиха изменения и допълнения в следните наредби: Наредба № 55 от

13 .12. 2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични
вещества за медицински цели от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите; Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда
за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица,
зависими към опиоиди; Наредба № 28 от 31.05.2001 г. за условията и реда при които
лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат
наркотични вещества; Наредба № 3 от 10 януари 2001 г. за унищожаване на законно
произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба; Наредба № 20 от

10.05.2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи
наркотични вещества, вписани в приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол; Наредба №

7 от 26 .01. 2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на
наркотични вещества и техните препарати.
АКТУАЛНО

Върховния административен съд прие Тълкувателно решение № 2 от 16.04.2013 г. В него
е застъпена тезата, според която съдебния контрол на решенията на общинските съвети по
чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е
допустим.
Върховния административен съд прие Тълкувателно решение № 3 от 16.04.2013 г. В него
е застъпена тезата, според която при оспорване на административни актове с искане за
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обявяване на нищожност правният интерес за оспорващия следва да се преценява към
момента на подаване на жалбата.
ИНТЕРЕСНО

20 април
Международен ден на свободния печат. Обявен е през 1991 г. от организацията „Репортери
без граница“.

23 април
ЮНЕСКО отбелязва Световния ден на книгата и авторското право

24 април
Международен ден на младежката солидарност

ЗАБАВНО

***
Един мъж кандидатствал за работа в една компания. Секретарката го пита:
- През последните 7 години не сте променяли постоянния си адрес, защо изведнъж го напуснахте?
- Влезе в сила закона за амнистията.
***
Разговарят двама затворници:
- Ти за какво си тук?
- Станах изкупителна жертва на нелоялната конкуренция.
- Как така?
- Правех същите банкноти, каквито прави и държавата.
***
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