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БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx

***

-  Мъдър е този, който знае не много, а необходимото!

Сиела 5.1 - За да намерите и знаете необходимото!

***

НОРМИ

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 43 от 14.05.2013 година

Обнародвана е Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински 
стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. 

Изменят се следните нормативни актове:
1. Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се 
отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони 
и приюти за животни;
2. Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети 
съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на европейския парламент и на съвета от 21 
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октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към 
прод...;
3. Наредба за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на 
зърнохранилищата и деклариране на другите обекти за съхранение на зърно и за 
контрола върху тяхната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 
2008 г...;
4. Постановление № 236 от 27 септември 2007 г. за приемане на детайлни правила за 
допустимост на разходите по оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от 
европейския фонд за регионално...;
5. Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните 
складове за съхранение на зърно и неговите функции;
6. Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация 
за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на 
енергия и на други ресурси;

С Постановление № 101 от 7 май 2013 г. на Министерския съвет се одобряват 

допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2013 г. в размер 1 177 600 лв. по 
бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 
финансиране интегрирането на Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и Националната 
мрежа на държавната администрация (НМДА).

С Постановление № 102 от 7 май 2013 г. на Министерския съвет се одобряват 

допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г. в размер 2 018 
633,24 лв. за финансово осигуряване на Договор № МС-125/21.12.2007 г. за изграждане на 
оптично-кабелни трасета, състоящи се от защитна тръба и инсталиран оптичен кабел до 
градовете Силистра, Габрово, Видин, Кърджали и Смолян, и между сградите на областните 
администрации в Стара Загора и Габрово.

С Постановление № 103 от 7 май 2013 г. на Министерския съвет се предоставя 

чрез бюджета на МРРБ допълнителна финансова помощ на физически лица - собственици на 
самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие по 
проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по 
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., нямащи доход и/или имущество, 
които да им позволят лично участие.

С Постановление № 108 от 7 май 2013 г. на Министерския съвет се одобряват 

допълнителни бюджетни кредити в размер 1 000 000 лв. по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2013 г. за осигуряване на необходимите условия за експлоатация на 
Транзитния център - с. Пъстрогор, община Свиленград.
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С Постановление № 109 от 7 май 2013 г. на Министерския съвет се одобряват 

допълнителни бюджетни кредити в размер 5 млн. лв. по бюджета на съдебната власт за 2013 
г. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България за 2013 г.

Отменят се следните нормативни актове:
1. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от 
производството на титанов диоксид;
2. Наредба № 39 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт по 
профилактика и контрол на вътреболничните инфекции;
3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към 
обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел 
търговия, към пансиони и приюти за животни (отменя се с Решение № 13774 от 2 
ноември 2012 г. по административно дело № 8254 от 2012 г. на ВАС);

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 44 от 17.05.2013 година

Обнародвано е Решение № 2642-НС от 15 май 2013 г. за обявяване на 
резултатите от гласуването в изборите за четиридесет и второ народно 
събрание, произведени на 12 май 2013 г. и Решение № 2643-НС от 15 май 2013 
г. относно обявяване на избраните народни представители в четиридесет и 
второто народно събрание.

Обнародвано е Споразумение между правителството на Република България и 
правителството на Република Сърбия за взаимна защита и обмен на 
класифицирана информация.

Изменят се следните нормативни актове:
1. Правилник за организацията и дейността на националния съвет за наука и иновации;
2. Наредба за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от 
Закона за лечебните заведения;
3. Наредба за търговете и конкурсите;
4. Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите;
5. Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни 
води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на 
точкови източници на замърсяване;
6. Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по 
програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
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7. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие 
на пресни плодове и зеленчуци;
8. Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и 
разпространение на научни знания" по програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007...;
9. Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари;
10. Инструкция № Iз-2453 от 4 декември 2012 г. за реда за разпределяне на работното 
време на държавните служители в министерството на вътрешните работи, отчитането 
му и компенсиране на работата извън установеното работно време;

ПРАКТИКА

17 май 2013 г.
Днес ВКС ще гледа 2 дела - искането на главния прокурор за възобновяване делото за 
смъртта на Чакъра и делото на Николай Цонев - http://www.vks.bg/vks_p02_0128.htm

16 май 2013 г.
ВКС върна делото на бившата изпълнителна директорка на НАП Мария Мургина за ново 
разглеждане - http://www.vks.bg/Reshenia/3NO%2022_16.05.2013.pdf

АКТУАЛНО

13 май
Нападателят на Костов трогна съдия, но вместо в ареста, остава на улицата.

Виктор Градинаров доволен от ареста, но съдът му обясни, че няма как да го остави там, 

защото не е извършил престъпление.

http://www.capital.bg/blogove/pravo/2013/05/13/2060119_napadateliat_na_kostov_trogna_sudiia_no

_vmesto_v/

13 май
От 13 май 2013 г. Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с 

електронни услуги, предлагани през интернет страницата на институцията.

http://www.nssi.bg/newsbg/2138-usluginoimay



Седмичен информационен бюлетин
5

ИНТЕРЕСНО

17 май
Световен ден на телекомуникациите и информационното общество
Отбелязва се от 2007 г. с резолюция 68 на Международния съюз за телекомуникации.

17 май
Международен ден на предизвикателството и Национален ден на спортиста
Празнуват: спортистите

20 май
Професионален празник на метролозите
Празнуват: метролозите

21 май
Св. равноапостолни Константин и Елена
Празнуват: Константин и Елена, още Динко, Ели, Елин, Елка, Илона, Койчо, Коста, Костадин, 
Костадинка, Костадинко, Констанса, Констанца, Кунчо, Ленко
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