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***

“За всеки балон си има карфица.“ 

Ако ви трябва карфица, потърсете в Ciela 5.1!
***

НОРМИ

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 67 от 30.07.2013 година

Обнародван е нов Правилник за администрацията на Върховния 

административен съд Отменя се до сега действащия правилник.

Обнародвани са Общи задължителни игрални условия и правила за 

организиране на хазартни игри в игрално казино издадени от Държавната комисия 

по хазарта към Министерството на финансите. Правилата регламентират минималните 

изисквания, които задължително трябва да се спазват при организирането на хазартни игри в 

игрално казино.

С Постановление № 152 от 25 юли 2013 г.  на МС се предоставят 20 000 лв. за 

изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на Асен Костадинов 
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Стойнев и на законните наследници на Христо Методиев Младенов, починали при инцидента в 

рудник "Ораново", община Симитли. Еднократната финансова помощ се изплаща за всяко от 

починалите лица и е в размер 10 000 лв.

С Постановление № 153 от 25 юли 2013 г.  на МС се одобрява допълнителни бюджетни 

кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. в размер 1 500 000 

лв. за изплащане на допълнителни възнаграждения за извънреден труд, дължимите 

осигурителни вноски и разходи за организиране на охраната и опазването на обществения 

ред.

С Постановление № 153 от 25 юли 2013 г.  на МС се закрива Дома за медико-социални 

грижи за деца - Кюстендил, считано от 1 август 2013 г.

Изменят се:

 Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или 

замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

 Наредба № 27 от 31 март 2000 г. за авиационните учебни центрове

 Наредба № рд-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството 

електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия

 Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2013 г.

 Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на Устройствен 

правилник на министерството на здравеопазването

 Правилник за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 68 от 02.08.2013 година

Изменя се Закона за корпоративното подоходно облагане. Промените са относно 

данъчното стимулиране при предоставяне на стипендии и влизат в сила от 01.01.2014 г.
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Изменя се Закона за младежта. Промяната е относно отпадането на образованието от 

министерство на младежта и науката. Изменят се съответно и всички закони в които се среща 

образованието, младежта и науката което става младежта и спорта.

Изменя се Закона за политическите партии. Промяната касае държавната субсидия. 

Обнародвана е Наредба № 81 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация 

по професията "Дисководещ".

Изменя се Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на 

ароматизанти в храните.

Изменя се Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на 

съвета по сигурността при МС.

Изменя се Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на 

водните площи.

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Народно събрание Закон за изменение и допълнение 

на Закона за допълнителния 

надзор върху финансовите 

конгломерати

Предстоящо обнародване 

в брой 70

Народно събрание Закон за изменение и допълнение 

на Закона за насърчаване на 

заетостта

Предстоящо обнародване 

в брой 70

Министерски съвет Постановление № 157 от 1 август 

2013 г. за създаване на Съвет по 

децентрализация на държавното 

управление

Предстоящо обнародване 

в брой 69

Министерство на Инструкция № І-з-1455 от 31 юли Предстоящо обнародване 
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вътрешните работи 2013 г. за способите и 

организацията за осъществяване 

наблюдението на държавната 

граница на Република България

Инструкция за изменение и 

допълнение на Инструкция № І-185 

от 2002 г. за определяне реда за 

възстановяване на 

идентификационния номер на 

пътно превозно средство

в брой 70

ИНТЕРЕСНО

3 и 4 август

Празник на Рила планина

Празникът на Рила се чества всяка година в първия уикенд на месец август.

ЗАБАВНО

***

За тези от вас които не са чели Чудомир, откъс от Избрани разкази. Разбира се, приликата с 
действителни лица и събития е само привидна!

- Бях студент в Лайпциг - започна приятелят ми. - Късно към края на есента получих писмо от 
баща си със следното съдържание: 
Донко, 
хаджи Петър от Остра могила и Танко Амчикакът, от същото же село, събрали малко 
гюлово масло и искат да дойдат в Липиска сами да си го продадат, без посредници. На 
днешно число на месеца те се нахождат в София по уреждане на пашапортите и да се 
разправят по въпроса за митницата. Щом тръгнат, ще ти телеграфират и ти излез да ги 
приемеш като бащини си приятели, да ги настаниш и да им посочиш търговските фирми. 
По хаджи Петра ти пращам 50 алтъна и словом (петдесет алтъна), а майка ти ти праща 
едни вълнени чорапи и малко пестил. По-малко харчи и си пази здравето. 
Октомври 29 - 19… г. 
Баща ти 

Три дена след получаване писмото пристигна очакваната телеграма и аз се запътих да ги 
посрещна. Понеже не бяха от нашето село, не ги познавах. Щом спря влакът обаче и 
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започнаха да слизат пътниците, отдалече ги забелязах по облеклото и се спуснах натам. 
Сварих ги, че се карат с един преносвач, който искаше да им изнесе багажа. Хаджи Петър 
беше със сиви домашни дрехи, с кожен калпак, с морав пояс под жилетката и със зелена 
фланела, разкопчана встрани, а краката му бяха обути във високи бели калцуни. Танко 
Амчикакът беше с каскет, рошав и проскубан тук-там - имитация на тигрова кожа, - и за по-
официално се беше облякъл със зелена ловджийска куртка. На краката си беше обул такива 
шарени вълнени чорапи, че напомняха знамето на популярната банка в градеца ни. Обадих им 
се аз, здрависах ги, разбрах в какво се състои спорът им с носача, намесих се, взеха си те 
багажа и тръгнахме. 
- Как ще му дам сандъчето бе, Донко - дума хаджи Петър, - стока за хиляди е това, не е ряпа! 
Зная ли го какъв чешит е? Ще задуе из някой кьорсокак, па иди го дири после, ако си нямаш 
работа! Непознат човек! Шваба! Давам ли му аз нему да ми пипа стоката! Сам ще си я нося. 
- Тъй, амчи как - допълни бай Танко… - Шваба! - и помъкна той пък торбите с хляба. 
Като излязохме отвън, разпоредих за кола, заведох ги на един скромен хотел, настаних ги, да 
си отпочинат, вечеряхме след това заедно и понеже на другия ден беше празник, нагласихме 
се да походим и разгледаме града. 
На сутринта отидох на хотела, пихме кафе, закусиха те и понеже исках да ги изненадам, да ги 
учудя, реших да ги изведа да видят най-напред Völker-schlachtdenkmal - знаменития гигант-
паметник, въздигнат в чест на победата над Наполеона от съюзените армии на 18 октомври 
1813 година. 
Качихме се на трамвай № 15 и по Augustusplatz пристигнахме там. 
Който пръв път има щастието да види това чудо на архитектурата, високо повече от 90 м., от 
черен гранит, с гигантски фигури и релефи, което е строено цели 10 години и е струвало 
навремето десет милиона марки, не може да сдържи възторга си и да не извика от учудване. 
Из пътя бях разправил историята на боя, та като стигнахме, само им посочих паметника с ръка 
и понеже исках да ги наблюдавам какво ще правят, оттеглих се две-три крачки настрана. 
Хаджи Петър дигна глава, тикна си калпака на тила, кръстоса ръце отзад, поразкрачи се, 
погледа, погледа, има-няма, половин минута, па без да каже нищо, обърна се гърбом и почна 
да пали цигара. Бай Танко, и той отиде при него и посегна към кутията му. Не можах да се 
стърпя и отидох при тях: 
- Е, дядо хаджи, как ти се вижда, а? Чудесия, нали? Грандиозно нещо? 
- Хм… - промърмори хаджи Петър, метна поглед към него и рече: - Три кила пироксилин му е 
майката! Сложи го в темеля, запали фитиля и камък върху камък няма да остане! 
- Тъй, амчи каак! Татък!… Около три кила… Па може и по-малко - добави бай Танко и си 
избърса носа с ръкава. 

***
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