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http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx
***
- Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш!

Сиела 5.1 - За да намирате по-лесно!
***
НОРМИ


АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 40 от 30.04.2013 година

Обнародвана е Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и
регистриране на цените на лекарствените продукти приета с ПМС № 97 от
19.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г. С ПМС № 97 от 19.04.2013 г. се отменя действащата до
този момент Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти,
условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени
продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени
и реимбурсиране. С наредбата се определят:
1. условията и правилата за регулиране на цените на лекарствените продукти, отпускани по
лекарско предписание, включвани в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и заплащани с
публични средства;

Седмичен информационен бюлетин

1

2. условията и правилата за регулиране на пределните цени на лекарствените продукти,
отпускани по лекарско предписание, които не са включени в ПЛС, при продажбата им на
дребно;
3. условията и редът за регистриране на цените на лекарствените продукти, отпускани без
лекарско предписание;
4. условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени
продукти от ПЛС;
5. условията и редът, по който Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) могат да правят предложения до Националния съвет по
цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, наричан по-нататък "Съвета", за
преразглеждане на включени лекарствени продукти в ПЛС;
6. условията и редът за утвърждаване, отменяне или изменяне на фармако-терапевтични
ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността на прилаганата терапия, както и
препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, предложени от съответните
национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети.
Обнародвана е Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по
метрология в сила от 30.04.2013 г. Отменя се действащата до този момент Тарифа за
таксите, които се събират от Българския институт по метрология.
Изменя се Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на

продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Мотивите към проекта
на наредбата може да намерите на адрес http://www.minfin.bg/document/12369:2
С Решение № 3013 от 4 март 2013 г. по адм. д. № 9789 от 2012 г. (обн., дв, бр. 40
от 2013 г.). се отменя разпоредбата на чл. 123 от Правилника за администрацията в
районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.
С Постановление № 94 от 19 април 2013 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет се изменят:
1. Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна
организация на учебния ден за учениците от I до ІІІ клас в държавните и общинските
училища;
2. Постановление № 33 на Министерския съвет от 2013 г. за условията за получаване на
стипендии от учениците след завършено основно образование;
3. Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за
определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за
тяхното допълнително финансиране;
С Постановление № 96 от 19 април 2013 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет се изменят:
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1. Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по
стоковите борси и тържищата;
2. Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и
тържищата;
3. Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси
и тържищата и нейната администрация;



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 41 от 07.05.2013 година

Обнародвана е Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на

международната организация на труда (ратифицирана със закон, приет от 41ото народно събрание на 24 ноември 2011 г. - дв, бр. 96 от 2011 г. в сила за
Република България от 1 март 2013 г.).
Изменя се Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република

България.



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 42 от 10.05.2013 година

Обнародвано е Споразумение между правителството на Република България и

правителството на Съединените американски щати за засилване на
сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност.
Обнародвано е Споразумение между правителството на Република България и

правителството на Република Турция за забрана и предотвратяване на
незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни
ценности.
Изменя се Правилник за устройството и дейността на висшия консултативен

съвет по водите.

ПРАКТИКА

Решение № 3013 от 4 март 2013 г. по адм. д. № 9789 от 2012 г. (обн., дв, бр. 40
от 2013 г.)., отменя се разпоредбата на чл. 123 от Правилника за администрацията в
районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.
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8 май 2013 г.
ВКС върна делото за двойното убийство край река Камчия на Варненския апелативен съд http://www.vks.bg/Reshenia/3NO%20574_08.05.2013.pdf
7 май 2013 г.
ВКС
върна
делото
”Софийски
имоти”
http://www.vks.bg/Reshenia/3NO%202_07.05.2013.pdf

за

ново

разглеждане

-

АКТУАЛНО
Изпит за адвокати и младши адвокати 18, 19 май и 1 юни 2013 г.
ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши
адвокати ще се проведе, както следва:
ПИСМЕН изпит – на 18.05.2013 г. от 9.00 ч. (събота – тест), в сградата на СУ „Климент
Охридски”, 272 аудитория, регистрация от 8,15 ч., и на 19.05.2013 г., от 14.00 ч. (неделя –
решаване на казуси, само за издържалите теста) в сградата на СУ „Климент Охридски”, 272
аудитория, регистрация от 13,15 ч.
УСТЕН изпит (само за допуснатите след писмения) – на 1.06.2013 г. (събота) от 9,00 ч. в
сградата на Висшия адвокатски съвет, ул. Цар Калоян” № 8, ет. 4.
http://www.vas.bg/Pages/News/Default.aspx?evntid=26810
ИНТЕРЕСНО

11 май
Св. равноапостолни Методий и Кирил. Св. свщмчк Мокий
Празнуват: Кирил и Методий, Методия, още Киро, Кирчо, Кирилка, Методи, Методийка.

12 май
Неделя след Пасха – Томина неделя
Празнуват: Тома, Тома, Томаина, Томислав, Томислав, Томислава.
ЗАБАВНО
***
Имена на реални фирми от Търговски регистър:
ФАЛИТ 2011 ЕООД
"ФАЛИТ-ЕНЧО ФИЛИПОВ" ЕТ
ФАЛИТ 80 - ИВАН МОМЧЕВ ЕТ
ДУШКО-ДОБРОДУШКО ООД
БАБА НАЗАЕМ ЕООД
***
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