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***
"По-голямата опасност за мнозина от нас не е, че целта ни е твърде висока и се
проваляме, а че е твърде ниска и я постигаме"
Поставете си по-високи цели със Ciela 5.1!
***
НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 49 от 2013 година
Народното събрание обнародва Закон за ратифициране на Споразумението между

правителството на Република България и правителството на Румъния за
създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран
(пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между
градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния).
Министерският съвет прие Постановление № 125 от 23 май 2013 г., с което се
предоставят допълнителни средства в размер на 4000 хил. лв. по самостоятелния бюджет на
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Българската академия на науките за подпомагане на дейностите по научно обслужване с
висока обществена и държавна значимост.
Средствата ще се осигурят за сметка на утвърдените разходи по бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за 2013 година и ще се разпределят от председателя
на Българската академия на науките между академичните институти и другите самостоятелни
структурни звена на академията, извършващи научни изследвания и дейности с висока
обществена и държавна значимост.
Министерският съвет прие Постановление № 127 от 27 май 2013 г. за допълнение на
Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с
държавно участие в капитала.
С акта се въвеждат правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от
кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, които
държавните предприятия, търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала
и дружествата, които те контролират, следва задължително да прилагат.
Правилата целят унифициране на методологията за избор на изпълнител на финансови
услуги, повишаване на прозрачността и ефективността при управлението на средствата на
държавните дружества и предприятия, диверсификация на паричните ресурси и ограничаване
на риска от концентрация на експозиции и подобряване на механизмите за отчетност на
държавните дружества и предприятия.
Министерският съвет прие Постановление № 128 от 28 май 2013 г. , с което се изменя
и допълва Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола
над тях в и от Въоръжените сили на Република България. Предмет на изменение и
допълнение на наредбата са разпореждането с оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия в структурите на въоръжените сили на Република България,
бракуването на оръжия в Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната, извършване на полигонни и лабораторни изпитвания на боеприпаси,
съхранението на боеприпасите, прекатегоризирани в трета категория, реализацията на
отпадъчните продукти, получени в резултат на утилизация на БВВПИ - барути и взривни
вещества.
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Изменен

и

допълнен

е

Правилникът

за

безопасност

при

работа

по

електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Предвижда се обучението на
персонала и проверката на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна
група да се организират и осъществяват в работно време, без или със откъсване от работа, не
само от работодателя, но и от енергийни предприятия - титуляри на лицензия по Закона за
енергетиката; центрове за професионално обучение, получили лицензия за осъществяване на
професионално обучение по следните професии от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и
обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения и инсталации,
монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, оператор на парни и водогрейни
съоръжения, техник по автоматизация и монтьор по автоматизация;. висши училища, получили
акредитация

за

осъществяване

на

обучение

по

професионалните

направления:

електротехника, електроника и автоматика; енергетика; комуникационна и компютърна
техника, съгласно Класификатора на областите за висше образование и професионалните
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г.
Изменен и допълнен е Правилникът на Фонд "Научни изследвания". Урежда се
общата численост на персонала, която ще бъде 12 щатни бройки. Фондът ще финансира
научноизследователски проекти с обща продължителност, определена с решението за
откриване на конкурсната процедура, но не повече от 5 години. Променена е процедурата по
организирането и провеждането на конкурсите. Въвеждат се правила относно организацията
на работата на администрацията.
Приет е нов Правилник за устройството и дейността на Комисията за отнемане

на незаконно придобито имущество и на нейната администрация. С този
правилник се уреждат устройството, дейността, организацията на работа, числеността на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, структурата на нейната
администрация, както и съставът, районите на действие и организацията на работа на
териториалните дирекции на комисията.
Обнародвана е Наредба № 3 от 22 май 2013 г. за изискванията към инсталации,
произвеждащи титанов диоксид. С тази наредба се определят изискванията за изграждането и
експлоатацията на инсталации, произвеждащи титанов диоксид с оглед предотвратяване,
намаляване и ограничаване в максимално възможна степен на замърсяването на околната
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среда. Изискванията на наредбата се прилагат към инсталациите, произвеждащи титанов
диоксид, както и към инсталациите, извършващи дейности по третиране на отпадъци от това
производство. Наредбата регламентира изискванията към изпусканите в резултат на
производството на титанов диоксид емисии на опасни вещества и произтичащия от тях риск за
човешкото здраве и околната среда.
Обнародвана е Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и
експлоатация на канализационни системи. С тази наредба се определят техническите
изисквания при проектиране, изграждане и експлоатация на нови, както и при реконструкции,
преустройства и/или основни ремонти на съществуващи канализационни системи на населени
места с над 50 еквивалентни жители. Основните елементи на канализационната система по
смисъла на наредбата са: канализационните мрежи и техните съоръжения в урбанизираните
територии, отвеждащите канализационни колектори извън урбанизираните територии,
канализационните помпени станции, пречиствателните станции за отпадъчни води и
съоръженията за заустване. В приложение № 5 на наредбата са цитирани основните
европейски стандарти в тази област. Най-важните изисквания към канализационните мрежи и
съоръжения, въведени в наредбата съобразно изискванията на европейските стандарти, са:
 използване на хидравлични модели за симулиране на канализационните оттоци
при

проектирането

на

нови

и

при

реконструкцията

на

съществуващи

канализационни системи заедно с критериите за приложимост на методите за
симулиране;
 въвеждане на периоди на еднократно претоварване на мрежата;
 определяне на отточните коефициенти;
 поставяне на изисквания към ревизионните шахти;
 регламентиране на изискванията към напорните и вакуумните канализационни
системи;
 определяне на изискванията при изграждането на мрежите, вкл. безтраншейното
изграждане, минимални широчини на траншеите при траншейно изграждане и
методите за изпитване на канализационни колектори;
 определяне на изискванията при техническата експлоатация на канализационните
мрежи и съоръжения.
В наредбата са регламентирани основните и принципните изисквания при проектирането и
техническата експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води, както и тези към
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основните технологични стъпала в тях, без да се конкретизират. Изисква се спазването на
серията стандарти БДС EN 12255 „Пречиствателни станции за отпадъчни води”, в които са
определени някои по-конкретни параметри и изисквания към съоръженията и работата на
пречиствателните станции за отпадъчни води.
Изменена и допълнена е Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на

държавния пристанищен контрол. В новото приложение № 4а се уреждат областите
обект на подробна проверка от страна на инспектора, който извършва проверка по линия на
държавния пристанищен контрол.
Централната избирателна комисия обнародва Решения относно заместването на

народен представител за времето, през което е избран за министър или за
министър-председател.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 50 от 2013 година
Народното събрание прие Решение за създаване на Временна анкетна комисия за

проверка на всички данни, факти и обстоятелства при използването на
правителствения "Авиоотряд 28 " и въздухоплавателни средства на Министерството на
отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и в чужбина), с
каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани
въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната и Решение за

спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на
народните представители.
Държавната комисия по сигурността на информацията обнародва Споразумение

между

правителството

Обединеното

кралство

на

Република

България и

Великобритания

и

Северна

правителството на
Ирландия относно

защитата на класифицираната информация.

Седмичен информационен бюлетин

5

С Решение № 2 от 23 май 2013 г. по конституционно дело № 1 от 2013 г.
Конституционният съд обяви за противоконституционен чл. 11, ал. 5 от Закона за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито имущество и отхвърли искането за обявяване на
противоконституционност на чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 2 от Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество.

ПРАКТИКА

С Определение № 167 от 03.06.2013 г. по гр. д. № 3502/2013 г. ВКС допусна до разглеждане
по същество делото за собствеността върху двореца Кричим. Определението беше
постановено по искане на Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза. Адвокатите на
двамата са внесли молба в съда, в която се твърди, че има „ново писмено доказателство",
което е годно да отмени влязлото в сила вече решение. Делото е насрочено за 7-ми
октомври.
С Решение № 117 от 04.06.2013 г. по н. д. № 2175/2012 г. ВКС измени въззивно решение №

109 от 3.08.2012 г. на Пловдивския апелативен съд по в. н. о. х. д. № 156/2012 г., като намали
наложеното наказание на Симеон Йосифов, който прегази човек в Катуница на петнадесет
години лишаване от свобода.
С Решение № 281 от 2013 г. по н. д. № 791/2013 г. ВКС остави в сила оправдателната
присъда на бившия военен министър Николай Цонев за престъпление по служба.
С Тълкувателно решение № 1 от 31 май 2013 г. ВКС прие следното:.По І.1.Обективният
признак на състава на чл. 172б от НК „използване в търговската дейност” при транзитно
преминаване на стоки през територията на Република България е налице, ако стоките са
предмет на търговски акт, насочен към потребителите в Европейския съюз. По І.2
.Използването на знаци, сходни с чужди търговски марки, е съставомерен признак на
престъплението по чл. 172б от НК. По І.3. Принципът на общностно изчерпване на правото
върху търговска марка. не е приложим при установяване на противоправно използване на
търговска марка по смисъла на чл.172б от НК. По т.І.4 Елементът „търговска дейност” от
състава на престъплението по чл. 172б от НК е налице при хипотезите на чл.13, ал.2 от
ЗМГО, когато дейностите се извършват за реализиране на икономически ползи; той не е в
зависимост от осъществявана от субекта дейност на търговец по Търговския закон. По т.ІІ.1
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Субект на престъплението по чл.172б от НК, когато ползвател на неправомерно
идентифицираните стоки е юридическо лице, е съответното физическо лице, от поведението
на което юридическото лице е придобило качеството на ползвател. По т.ІІ.2 Субект на
престъплението по чл.172б от НК може да бъде всяко наказателноотговорно лице. По т.
ІІІ.1 От престъплението по чл.172б от НК могат да настъпят вреди, подлежащи на
обезщетение. По т.ІІІ.2 Пострадал/ощетено юридическо лице е притежателят на правото
на марка, който може да се конституира като граждански ищец.
ИНТЕРЕСНО

8 юни
Световен ден на океаните (Определен по време на срещата на високо равнище по
проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия)

9 юни
Международен ден на приятелството

10 юни
Православната църква чества Св. свщмчк Тимотей, еп. Брусенски Празнуват: Антонина

11 юни
Празник на икономистите в България (Отбелязва се от 2005 г. с решение на МС по повод
110 г. от създаването (1895) на първото българско икономическо дружество в България,
преименувано през 1990 г. в Съюз на икономистите в България)

13 юни
Спасовден. Празнуват: Сотир, Спас, Спаска, Спасена, Спасуна
ЗАБАВНО

***
Защо адвокатите са като атомно оръжия?
Ако едната страна има, и другата трябва да се снабди.
Ако се използва, трудно може да се спре.
И накрая когато си свършат работата прецакват всички, завинаги.
***
Началникът на затвора разхожда журналисти на посещение и им хвали програмата за
ограмотяване на затворниците. Отваря някаква килия и сочи затворника вътре:
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- Ето този е нашата гордост! Беше съвсем неграмотен, преди да дойде тук за пръв път. А сега
излежава вече втора присъда за фалшифициране на документи!
***
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