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***

“Не губи време удряйки по стена, надявайки се да се превърне във врата.” 

Намерете си врата със Ciela 5.1!
***

НОРМИ

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 71 от 13.08.2013 година

Народното събрание обнародва Закон за изменение и допълнение на 
Наказателно-процесуалния кодекс с, който се възстановява института на 

разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия. Възстановяването е с оглед 
осигуряване на разумен срок на наказателното производство по смисъла на Европейската 
конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Изменението е във връзка с 
постановеното пилотно решение на Европейския съд по правата на човека, по делото 
Димитров и Хамънов срещу България. Със решението на българските власти бе даден срок за 
предприемане на комплекс от мерки, които да осигурят приложението и защитата на правото 
на разглеждане и приключване на делата в разумен срок (чл. 6 от ЕКПЧОС). Вносители: на 
законопроекта са Михаил Райков Миков, Явор Божилов Нотев, Мая Божидарова Манолова, 
Христо Дамянов Бисеров, Филип Стефанов Попов.
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Народното събрание обнародва Закон за изменение на Закона за публичност на 
имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други 
длъжности в публичния и частния сектор. 

Промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, 

обществени и други длъжности в публичния и частния сектор (ЗПИЛЗВДОДДПЧС), приети от 

Народното събрание на 12 март 2013 г. (обнародвани в бр. 30 на ДВ от 2013 г.), противоречат 

на Конституцията на Република България, на международни актове, по които Република 

България е страна, и са в разрез с европейските ценности. Въведените изисквания подкопават 

основните конституционни принципи за равенство, справедливост и защита на 

неприкосновеността на личния живот. Новите законови положения водят до необосновано и 

недопустимо ограничаване на свободната инициатива в рамките на закона и дискриминация. 

Ефектът от посочените изменения в закона не само не отговаря на обществените нужди и 

интересите на гражданите, а е насочен към постигане на друг противоконституционен 

резултат.

Във връзка с отстраняването на това противоречие е изменението от бр. 71 на ДВ на Закона 

за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други 

длъжности в публичния и частния сектор. Наименованието на закона се променя на Закон за 

публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

Обнародвана е Наредба № 1 от 1 август 2013 г. за условията и реда за 
съхраняване на запаси по закона за запасите от нефт и нефтопродукти с, която

се определят условията и редът за съхраняването на запаси за извънредни ситуации и целеви 

запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) в петролни бази, предоставени 

за управление на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

Обнародвани са следните наредби за придобиване на квалификация:

 Наредба № 83 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по 

професията "сътрудник по управление на индустриални отношения"

 Наредба № 84 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по 

професията "икономист-информатик"

 Наредба № 85 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по 

професията "оператор на парни и водогрейни съоръжения"

Обнародвани са измененията на следните наредби:

 Наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на 
земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 
"плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските 
райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
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 Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната 

железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз

С Постановление № 162 от 9 август 2013 г. за предоставяне на допълнителни 
средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на министерството на 
земеделието и храните за 2013 г. се предоставят допълнителни бюджетни кредити в 

размер 12 000 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2013 г. за 

осигуряване изпълнението на мерките по Програмите за надзор и ликвидиране на болестите 

по животните, осигуряване на техническа подкрепа за провеждане на Кампания 2013 г. за 

подаване на заявления за подпомагане на земеделските стопани от областните дирекции 

"Земеделие", за разплащане на задължения в системата на Селскостопанската академия и за 

разплащане на дейности, свързани с цифровата ортофотокарта на Република България.

С Постановление № 163 от 9 август 2013 г. за изменение на Постановление № 
152 на Министерския съвет от 2013 г. се предоставят допълнителни бюджетни кредити 

по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. в размер 50 000 лв. 

за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лица, починали 

при инцидента в рудник "Ораново".

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 72 от 16.08.2013 година

Обнародвани са текстовете на наредби за придобиване на квалификация:

 Наредба № 86 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията 

"инструктор по спортно-туристическа дейност"

 Наредба № 87 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията 

"спортен масажист"

 Наредба № 88 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията 

"мехатроника"

Обнародвана е Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по 

чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално 

оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки. С наредбата се 

определят: 1. редът и начинът за включване в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за 

хазарта (ЗХ), утвърден от Държавната комисия по хазарта (ДКХ), на лабораториите, които 

могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно 

оборудване; 2. изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер на 
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комуникационно оборудване; 3. редът за извършване на проверки на игрално оборудване и 

игрален софтуер на комуникационно оборудване с цел установяване на съответствието му с 

утвърдените от ДКХ типове и модификации на игрално оборудване и с утвърдения от ДКХ 

игрален софтуер на комуникационно оборудване.

Изменят се следните наредби:

 Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана 

защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна 

колея по отношение на предно монтираната защитна конструкци...

 Наредба № 3 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана 

защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна 

колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция ...

 Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и 

на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа 

на нови трактори по отношение на отделни компоненти и хар...

 Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с 

компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на 

емисиите на замърсители

 Наредба № 49 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна 

конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови 

трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез ...

 Наредба № 53 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на 

водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на 

водача 

 Наредба № 54 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на 

електрическо/електронно устройство и за одобрение на типа на нови колесни и верижни 

превозни средства по отношение на електромагнитната съвместимост

 Наредба № 58 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна 

конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на 

нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщ...

 Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за 

контакт с храни 

 Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата 

за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

 Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от 

програмата за развитие на селските райони за периода 200...

 Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, 

техните ремаркета и сменяема прикачна техника
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 Наредба № н-8 от 2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните 

заведения към министерството на отбраната 

 Наредба № 22 от 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на 

валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства 

АКТУАЛНО

За обществено обсъждане са предоставени проекти на нормативни актове за въвеждане на 

комплексно административно обслужване. С проектите може да се запознаете на интернет 

адрес http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1000

Предлага се изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

като нормативните промени целят създаването на обща нормативна рамка за въвеждането 

на комплексното административно обслужване.

Предвижда се разширяване на достъпа до услугите, чрез въвеждане на възможност за 

заявяване на услуги и по пощата и възможност за комбиниране на различните канали 

(електронен път, лицензиран пощенски оператор и на гише).

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Министерски съвет Постановление № 172 от 15 август 

2013 г. за приемане на 

Устройствен правилник на 

Държавна агенция Технически 

операции

Предстоящо обнародване 

в брой 73

Министерски съвет Постановление № 171 от 15 август 

2013 г. за изменение и допълнение 

на Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на 

неговата администрация

Предстоящо обнародване 

в брой 73

Министерски съвет Постановление № 170 от 15 август 

2013 г.

Предстоящо обнародване 

в брой 73

Министерски съвет Постановление № 169 от 15 август Предстоящо обнародване 
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2013 г. за изменение на 

Устройствения правилник на 

Изпълнителна агенция по 

трансплантация

в брой 73

Министерски съвет Постановление № 168 от 15 август 

2013 г. за изменение и допълнение 

на Устройствения правилник на 

Агенция Митници

Предстоящо обнародване 

в брой 73

Министерски съвет Постановление № 167 от 15 август 

2013 г. за изменение и допълнение 

на Правилника за прилагане на 

Закона за семейни помощи за 

деца

Предстоящо обнародване 

в брой 73

Министерство на 

земеделието и храните

Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 17 от 

2006 г.

Предстоящо обнародване 

в брой 73

Министерство на 

земеделието и храните

Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 32 от 

2008 г.

Предстоящо обнародване 

в брой 73

Министерство на 

икономиката и 

енергетиката, Министерство 

на труда и социалната 

политика

Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за 

безопасност и здраве при 

работа по 

електрообзавеждането с 

напрежение

Предстоящо обнародване 

в брой 73
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ИНТЕРЕСНО

20 август

Св. прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски

Празнуват: Самуил

23 август

Св. мчк Луп. Св. Ириней, еп. Лионски. Преп. Флорентий

Празнуват: Вълко

ЗАБАВНО

***

Татко мецан се събужда сутринта отива в кухнята, поглежда в своята чинийка и започва 

страховито да реве:

- Кой е ял от моята паничкаааа?

След малко в кухнята идва малкото мече и също започва да врещи:

- Кой е ми ял от моята паничкатаааа?

Мама мецана се обажда силно раздразнена:

- Стига сте врещели, бе! Още не съм ви приготвила закуската!

***

Никога не стойте пред съдия и зад магаре. (Индийска поговорка)

***
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