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***
"Ако това, което правите, не ви доближава до целите ви, то тогава ви отдалечава от
тях."
Доближете се до целите си със Ciela 5.1!
***
НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 45 (извънреден) от 2013 година
Президентът с Указ № 89 от 17.05.2013 г. свиква на първо заседание новоизбраното
Четиридесет и второ Народно събрание на 21 май 2013 г. от 10,00 ч.
Централната избирателна комисия обнародва Решение № 2652-НС от 17 май 2013 г.

относно обявяване за избрани народни представители в Четиридесет и
второто Народно Събрание по реда на чл. 253 ИК.
Министерският съвет обнародва Постановление № 113 от 10 май 2013 г. за

утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните
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висши училища за учебната 2013 - 2014 г., с което утвърждава таксите за
кандидатстване и годишните такси за обучение на студентите и докторантите - граждани на
Република България, на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, в държавните висши училища през учебната 2013 - 2014 г. - по висши училища.
Докторантите в държавните висши училища се освобождават от заплащане на такси през
последните

две

години на

докторантурата.

Чуждестранните

студенти,

докторанти и

специализанти по чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование - граждани на трети за
Европейския съюз държави, приети за обучение в държавните висши училища, ще заплащат
таксите за обучение, предвидени за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти.
Таксите за обучение ще се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на
таксата в евро по курса, определен от Българската народна банка в деня на плащането.
Чуждестранните специализанти със срок на обучение, по-малък от една година, ще заплащат
такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците
им.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,

начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се
лица. Отпада забраната самоосигуряващите се лица да подават декларация за корекция на
данни, подадени от самоосигуряващите се лица по реда на чл. 4, ал. 1 и 6 от наредбата.
Министерството на културата прие Правилник за състава, функциите и дейността

на Националния съвет за нематериално културно наследство към министъра
на културата. С него се уреждат съставът, функциите и дейността на Националния съвет за
нематериално културно наследство, като постоянно действащ орган към министъра на
културата с експертно-консултативни функции. Съветът:
1. обсъжда стратегията за опазване и популяризиране на нематериалното културно
наследство;
2. препоръчва конкретни действия за прилагане на международни актове в областта
на нематериалното културно наследство, по които Република България е страна;
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3.

предлага

мерки

за

усъвършенстване

на

системите

за

опазване

на

нематериалното културно наследство - Национална система "Живи човешки съкровища",
системи за попълване на Националната представителна листа на нематериалното културно
наследство (Национална представителна листа) и Националната листа на елементи на
нематериалното културно наследство, нуждаещи се от спешна помощ (Национална спешна
листа), системи за попълване на Националния регистър на нематериалното културно
наследство, както и организацията и провеждането на Националния събор на народното
творчество в Копривщица;
4. дава препоръки по въпроси, свързани с опазването, съхраняването и
популяризирането на нематериалното културно наследство;
5.

предлага

нематериалното

за утвърждаване от министъра на културата елементите на

културно

наследство

за

Националната

представителна

листа,

за

Националната спешна листа, за допълване на Националния регистър на нематериалното
културно наследство, както и статута и правилника за функционирането на Националната
система "Живи човешки съкровища" - България, и на Националния събор на народното
творчество - Копривщица;
6. разглежда предложенията за вписване в регистъра на нематериалното културно
наследство на Република България и предлага членовете на комисията по чл. 9, ал. 1 от
наредбата по чл. 42, ал. 2 от Закона за културното наследство
Министерството на културата прие Наредба № 1 от 8 май 2013 г. за реда за водене

на регистъра на нематериалното културно наследство на Република България.
С тази наредба се определя редът за водене от Министерството на културата на регистъра на
нематериалното културно наследство на Република България. Министърът на културата
определя със заповед длъжностните лица, които водят и съхраняват регистъра. Регистърът се
поддържа като единна електронна база данни по начин, който гарантира целостта и защитата
на информацията срещу разрушаване, неправомерно изменение и ползване. Данните в
регистъра са публични, като достъпът до тях се осигурява чрез интернет страницата на
Министерството на културата. Регистърът съдържа две части: национална листа и регионални
листи. Регионална листа се създава за всяка административно-териториална единица –
област и съдържа следните раздели: традиционни празници и обреди; традиционно пеене и
свирене; традиционно танцуване и детски игри; традиционно разказване; традиционни
занаяти, домашни дейности и поминъци; традиционна медицина.
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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр.46 от 2013 година
Изменена и допълнена е Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни

товари по море и по вътрешни водни пътища. С нея се определят: условията и редът
за обработка и превоз на опасни товари по море; условията и редът за обработка и превоз на
опасни товари по вътрешни водни пътища; изискванията към консултантите по безопасността
при обработка и превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. Въвежда в българското
законодателство Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април
2009 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за
контрол на движението на корабите и за информация (ОВ, L 131 от 2009 г.) и Директива
2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 година за изменение на Директива 2002/59/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на
движението на корабите и за информация (ОВ L 49/33, от 2011 г.) . В тази връзка наредбата
регламентира разделение между превоза по море и по вътрешни водни пътища:
а) превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море;
б) превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища.
Разделението между превоза по море и по вътрешни водни пътища цели да избягне
изменение на наименованието на Европейското споразумение за превоз на опасни товари по
вътрешните водни пътища (ADN) както и запазване смисъла на термина за „замърсяващ
товар” предвиден в приложения I, II и III на Международната конвенция за предотвратяване
замърсяването от кораби (MARPOL 72/78), която е неприложима за вътрешните водни пътища.
АКТУАЛНО

Михаил Миков е новият председател на Народното Събрание, Мая Манолова и Христо
Бисеров са избрани за заместник- председатели.
На 21.05.2013 г. Бойко Атанасов е назначен за изпълнителен директор на Националната
агенция за приходите. Атанасов изпълняваше длъжността, докато директорът Красимир
Стефанов бе в отпуска заради предизборната кампания. След избирането на Стефанов за
депутат и полагането на клетва, той е освободен от длъжността и тя ще се изпълнява
постоянно от Атанасов.
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С Определение № 75 от 21.05.2013 г. ВКС възложи на Софийския окръжен съд да разгледа
делото срещу вътрешния министър Цветан Цветанов, образувано по жалба на съдия
Мирослава Тодорова Такова. До него се стигна, след като съдиите в Пловдивския окръжен
съд са си направили отвод с цел да се избегнат съмненията за предубеденост. В края на
миналата година на първа инстанция Пловдивският районен съд реши, че Цветанов е невинен
и не е наклеветил Тодорова с изказванията си, че тя покровителства организираната
престъпност. Така Софийският окръжен съд ще гледа делото на втора инстанция.

ИНТЕРЕСНО

24 май
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Празник на народните читалища (от 1990 г.)
Ден на българската журналистика (от 1990 г.)

25 май
Ден на безследно изчезналите деца (от 2003 г.)

29 май
Международен ден на мироопазващите сили на ООН — отбелязва се от 2002 г. по решение
на Общото събрание на ООН.

30 май
Православната църква чества Преп. Исакий Далматски. Св. Емилия
Празнуват: Емилия, още Ема, Емил, Емилиан, Емилиян и др.
ЗАБАВНО

***
Телефонен разговор с адвокатска кантора:
- "Уинстън, Уинстън, Уинстън и Уинстън ", добър ден.
- Добър ден, търся господин Уинстън.
- Няма го, в командировка е.
- А мога ли тогава да говоря с господин Уинстън?
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- Излезе на обяд.
- А господин Уинстън?
- Болен е тази седмица.
- Тогава ще мога ли да говоря с господин Уинстън?
- На телефона.
***
Изпит в университета. Професорът пита:
- Въпрос за отличен - как се казвам?
Гробно мълчание сред студентите.
- Въпрос за много добър - какъв цвят е учебникът?
Пълно мълчание.
- Въпрос за добър - по какво сте на изпит?
От задните банки се чува приглушен шепот:
- Един лесен въпрос не зададе до сега!
***
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