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***  

Понякога наистина необходимите неща са само на една ръка разстояние. 

Не чакайте! Пресегнете се и ги вземете! 

Ciela 5.1 – програмата, която е необходимо да имате! 

***  

 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 47 от 2013 година 

 

Обнародвани са следните решения на Народното събрание: 

 Решение за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание 

(Михаил Райков Миков); 

 Решение за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и второто Народно 

събрание (Мая Божидарова Манолова и Христо Дамянов Бисеров); 

 Решение за избиране на временни секретари на Четиридесет и второто Народно 

събрание; 

 Решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси (Временната 

комисия по правни въпроси ще разглежда и изготвя доклади за първо и второ гласуване 

http://www.ciela.net/
http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx
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по законопроекти, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни 

комисии на 42-то Народно събрание); 

 Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на 

Народното събрание (Четиридесет и второто Народно събрание ще осъществява 

своята дейност по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 

(обн. ДВ, бр. 58 от 2009 г.) до приемането на свой правилник). 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република 

България. Промяната на наредбата е продиктувана от изменението на чл. 82, ал. 2, т. 1 от 

Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 101 от 2012 г.), съгласно което осигуряването на ваксините за 

задължителните имунизации и реимунизациии за подлежащите контингенти отпада от 

задълженията на Министерството на здравеопазването и от 01.04.2013 г. се извършва от 

Националната здравноосигурителна каса. 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 59 от 5 декември 2006 г. за управление на 

безопасността в железопътния транспорт. Промените въвеждат национални мерки по 

прилагане на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 година относно 

общ метод за безопасност за осъществяване на надзор от националните органи по 

безопасност след издаването на сертификат за безопасност или разрешително за безопасност 

и Регламент (ЕС) № 1078/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 година относно общ метод за 

безопасност, който да бъде прилаган от железопътните предприятия и управители на 

железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или разрешително за 

безопасност, както и структури, отговарящи за поддръжката. 

Въвеждат се текстове, свързани с: 

 организацията и извършването на надзорната дейност от националните органи по 

безопасност, съгласно член 16, параграф 2, буква „e” от Директива 2004/49/ЕО и 

Регламент (ЕС) № 1077/2012; 

 организацията и извършването на наблюдение от железопътни превозвачи и 

управители на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или 

разрешително за безопасност, както и по отношение на структури, които отговарят за 

поддръжката съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1078/2012. 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за 

признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на 

техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на 

одобрените оперативни програми. Направените промени са свързани: 

 първо – с принципа на разпределяне на европейски и национални средства, определени 

след получаване на коефициент на разпределение от Европейската комисия и 

националното съфинансиране, между заявителите по схемата. С оглед осигуряване на 

равнопоставеност на кандидатите, средствата, определени за европейско и национално 

съфинансиране за съответната година, ще се разпределят между всички одобрени 
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инвестиционни програми, пропорционално на стойността на одобрените от 

Разплащателната агенция разходи.  

 второ - предвид значението и размера, които имат разходите включени в плана за 

признаване за насърчаване на учредяването и улесняване на административната 

дейност на групите производители, изрично в текста на наредбата е предвидено тези 

разходи да не бъдат засегнати от посоченото по-горе разпределение.  

 трето – променени са условията, при които групи производители могат да поискат 

изменения в плановете по време на изпълнението им. В чл. 39, параграфи 2 и 3 от 

Регламент № 543/2011 се дава възможност на държавите членки да определят 

условията, при които плановете за признаване могат да бъдат изменяни по време на 

годишен или шестмесечен сегмент. С промените в наредбата е предоставена 

възможност на бенефициентите за изменения на одобрените планове и инвестиционни 

програми през текущата година. 

 

Приета е Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във 

въоръжените сили при мобилизация, с която се определят условията, реда и 

основните дейности по отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във военните 

формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, при провеждане на мобилизация. 

Отменена е Наредбата за отсрочване от повикване във въоръжените сили при 

мобилизация на резервисти и техника, приета с Постановление № 150 на 

Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.). 

 

С Постановление № 119 от 18 май 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни 

кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 

2013 г. за изпълнение на дейности по Закона за устройството на черноморското крайбрежие и 

Закона за кадастъра и имотния регистър е възложено на министъра на финансите да 

предостави средства в размер 500 000 лв. по бюджета на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството за 2013 г. 

 

Изменено е Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване 

на Съвет за развитие при Министерския съвет (ДВ, бр. 44 от 2010 г.). Промените са свързани 

със съставът на Съвета за развитие (орган на Министерския съвет за координация на 

програмирането и реализацията на мерките за икономическо и социално развитие на 

Република България). 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 48 от 2013 година 

 

Обнародвани са: 

 Решение за избиране на министър-председател на Република България; 

 Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република 

България; 
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 Решение за избиране на Министерски съвет на Република България 

 

Обнародвано е Решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на 

чл. 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на 

механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото. 

 

Изменена и допълнена е Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и 

информационна сигурност (вж. Постановление № 115 от 18 май 2013 г.). Съгласно 

приетите промени с наредбата се уреждат начинът на удостоверяване съответствието на 

внедряваните от административните органи информационни системи с установените 

нормативни изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност и 

вписването им в списъка на информационните системи, чието съответствие е удостоверено по 

реда на наредбата. Важно: техническите спецификации, информационните системи и 

приложения, сертифицирани до влизането в сила на постановлението, се считат за 

удостоверени за съответствие технически спецификации, информационни системи и 

приложения и се вписват служебно в списъка на удостоверените информационни системи. 

С постановлението са изменени и допълнени още: 

 Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен 

носител в администрациите; 

 Наредбата за електронните административни услуги. 

 

Изменена и допълнена е Тарифата за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на икономика, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси, приета 

с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1995 г. (вж. Постановление № 116 от 

18 май 2013 г. - в сила от 31.05.2013 г.) 

 

Обнародвано е Постановление № 117 от 18 май 2013 г. за определяне на условията, 

критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2013 г. за достъпа им до 

финансиране на Фонда за органите на местното самоуправление в България "Флаг" – ЕАД, 

което влиза в сила от 31.05.2013 г. По реда на постановлението общините се подпомагат 

финансово с целеви трансфери за покриване на начислени през 2013 г. лихви и такси по 

обслужване на дълга им към Фонда за органите на местното самоуправление в България 

"ФЛАГ" - ЕАД. С тези целеви трансфери не се покриват лихви за забава, глоби, санкции и 

неустойки, платени или дължими от общините. 

 

Обнародвано е Постановление № 118 от 18 май 2013 г. за определяне размера на 

еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско 

училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013-2014 г. Целевата 

помощ е в размер 150 лв. 
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Изменена е Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (вж. 

Постановление № 120 от 18 май 2013 г. - в сила от 31.05.2013 г.) 

 

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. 

Промените са в сила от 31.05.2013 г. (вж. Постановление № 121 от 18 май 2013 г.). 
 

Предоставени са средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията за финансиране на приоритетния 

инфраструктурен проект "Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост 

на река Дунав при Видин - Калафат (България - Румъния)" (вж. Постановление № 123 от 

23 май 2013 г. - в сила от 31.05.2013 г.). Предоставените средства са в размер 8 917 588 лв. 

 

Обнародвано е Постановление № 124 от 23 май 2013 г. за предоставяне на финансови 

средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма за финансово осигуряване на дейностите по извеждане от 

експлоатация на блокове 1 - 2 на АЕЦ "Козлодуй" - ЕАД, и за изпълнение на програмата за 

национална туристическа реклама. Предоставените средства са в размер 13 000 000 лв., 

разпределени, както следва: 

 за осигуряване на технологичните процеси по извеждане от експлоатация на блокове 

1 - 2 на АЕЦ "Козлодуй" - ЕАД, и експлоатацията им като съоръжения за управление 

на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" - 10 

000 000 лв.; 

 за осигуряване изпълнението на програмата за национална туристическа реклама - 3 

000 000 лв. 

 

Допълнена е Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието, 

младежта и науката, одобрена с Постановление № 103 на МС от 2003 г. (вж. 

Постановление № 126 от 23 май 2013 г.). От 01.06.2013 г. се въвежда такса за 

издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, 

издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от 

Министерството на образованието, младежта и науката и неговите звена – в размер 15 лв. 

 

Обнародвани са следните решения на Министерски съвет: 

 Решение № 290 от 18 май 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - 

строителни материали - мрамори, от находище "Старите колиби", разположено в 

землището на с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив; 

 Решение № 293 от 18 май 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - 

частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала 
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"Хемус", участък Белокопитово - Каспичан от км 342+200 до км 350+000 - 

реконструкция на техническа инфраструктура" на територията на област Шумен. 

 

Изменена е Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева 

помощ за отопление. 

 

АКТУАЛНО 

 

ВКС върна делото на бившия шев на "Топлофикация" Валентин Димитров за ново 

разглеждане от друг състав на Софийски апелативен съд от стадия на съдебното 

заседание, след като отмени Присъда № 18 от 15.06.2012 г. по в.н.о.х.д. № 230/2010 г. на САС 

(вж. Решение № 494 от 29.05.2013 г. по к.н.о.х.д. № 1722/2012 г.). 

 

В деня на провеждането на първото заседание на 42-то Народно събрание – 21 май 2013 г., 

Константин Пенчев внесе в парламента Доклад за проблемите при упражняването на 

правата на потребителите на обществени услуги, констатирани от омбудсмана на 

Република България. Документът съдържа анализ на състоянието на защитата на правата на 

гражданите в отношенията потребители – монополи. Константин Пенчев акцентира върху 

наличието на текстове в различни нормативни актове, водещи до неравнопоставеност между 

гражданите и доставчиците на топлоенергия, електроенергия, вода, телефонни услуги. В 

доклада място е отделено и на проблемите на хората, ползващи финансови услуги, 

отбелязано е и несправедливото определяне на таксата за услугата „сметосъбиране и 

сметоизвозване”. 

Пълният текст на доклада е публикуван в страницата на институцията на омбудсмана 

(http://www.ombudsman.bg/reports/2531#middleWrapper). 

 

На 29 май 2013 г. на официална церемония в Министерство на правосъдието вицепремиерът 

и министър на правосъдието Зинаида Златанова прие поста от служебния министър 

Драгомир Йорданов. 

 

По-големи наказания за нападения над медицински специалисти прие парламентът, който 

гласува единодушно на първо четене четири законопроекта за изменения в Наказателния 

кодекс.  

Парламентът ратифицира споразумението между правителствата на България и Румъния за 

създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и 

железопътен) мост между двете страни на река Дунав между Видин и Калафат. 

 
 

ИНТЕРЕСНО 

31 май 

Международен ден за борба против тютюнопушенето 
 

http://www.vks.bg/Reshenia/3NO%20494_29.05.2013.pdf
http://www.ombudsman.bg/documents/%20за%20защита%20на%20потребителите%2020.05.2013.pdf
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1 юни 

Международен ден на детето 

 

2 юни 

Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. 

 

4 юни 

Св. Митрофан, патр. Константинополски. Св. мчци Фронтасий, Северин и др. Св. свщмчк 

Астий, еп. Дирахийски. Празнува: Марта 

 

5 юни 

Световен ден на околната среда (отбелязва се от 1973 г. по решение на ООН) 

 

 

ЗАБАВНО 

*** 

Искате да носите полза на обществото? 

Искате момичетата да тичат след вас? 

Искате да ви чакат с нетърпение, каквото и да е времето? 

Градски транспорт търси шофьори на автобуси! 

***  
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