27.09.2013 г.
Сиела Норма АД
бул. Владимир Вазов 9, София 1510
Тел.: + 359 2 903 00 00
http://www.ciela.net
БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО
ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
http://ciela.net/FreeStateGazette/Main.aspx
***
“Има време за събаряне, и време за градене;'”
Помогнете си във всяко време със Ciela 5.1!
***
НОРМИ
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 83 от 2013 година
Изменя и допълва се Закона за дейностите по предоставяне на услуги, във
връзка с препоръки на Европейската комисия, получени чрез системата EU Pilot (Запитване №
2357/11/MARK от 13.09.2011), свързани с необходимостта от предприемане на последващи
действия и законодателни мерки на национално ниво във връзка с прилагането на Директива
2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар. Цели се постигане на по-прецизно
въвеждане и пълно и точно прилагане разпоредбите на Директивата за услугите в
България, което да създаде по-голяма правна сигурност за доставчиците на услуги. Във
връзка с това изменение се изменят и: Закон за камарата на строителите, Закон за
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ветеринарномедицинската дейност, Закон за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране.
Обнародвана е Наредба № V-12-299 от 16 септември 2013 г. за условията и

реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни
стрелбища, извън урбанизираните територии, с която се определят условията и
редът за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън
урбанизираните територии, в т.ч. и изискванията за тяхното безопасно ползване, поддържане
и контрол. Наредбата влиза в сила от 25.10.2013 г.
Изменя и допълва се Наредба № 48 от 2001 г. за железопътен превоз на

специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена
опаковка,

с

мотивите

за

промените

може

да

се

запознаете

на

адрес

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=943



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 84 от 2013 година

Изменя се и се допълва Наказателния кодекс. Въвеждат се изискванията на
Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно
предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него. В тази връзка
се правят и съответни изменения в: Закона за закрила на детето и Закона за борба с трафика
на хора.
Изменя се и се допълва Закона за гарантираните вземания на работниците и

служителите при несъстоятелност на работодателя. Целта е да се повиши степента
на социална закрила на работниците и служителите при неплатежоспособност на техния
работодател. Подобрява се целенасочеността на средствата от фонда и се намаляват
възможностите да се прехвърлят тези лица от системата на социалното осигуряване в тази на
социалното подпомагане. Изменението влиза в сила от 01.10.2013 г.
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СЪДЕБНА ПРАКТИКА
ВКС върна делото на Йордан Лечков за ново разглеждане, поради съществено
нарушение на процесуалните правила, което не позволява извършването по същество на
касационна проверка, тъй като една част от доказателствата върху които е основана
присъдата, са събрани не по предвидения от НПК ред. Текст на решението тук.
АКТУАЛНО
Висшият съдебен съвет (ВСС) не успя да избере градски прокурор на София. Ще се
открива нова процедура.
Програмата за разнообразяване на имигрантския поток за 2015 г. (лотария за „Зелена
карта") започва на 1 октомври. Информация от посолството на САЩ в София
http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/pr_09262013.html

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Министерски съвет

Постановление № 219 от 26
септември 2013 г. за допълнение
на Правилника за прилагане на
Закона за Държавна агенция
"Национална сигурност"

Предстоящо обнародване
в брой 85

Министерски съвет

Постановление № 218 от 26
септември 2013 г. за изменение на
Наредбата за реда и начина за
въвеждане на бандеролите за
бутилирани алкохолни напитки

Предстоящо обнародване
в брой 85

Министерски съвет

Постановление № 217 от 26
септември 2013 г. за одобряване
на допълнителни разходи и
трансфери по републиканския
бюджет за 2013 г.

Предстоящо обнародване
в брой 85
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Министерски съвет

Президент на републиката

Постановление № 216 от 26
септември 2013 г. за изменение на
Постановление
№
131
на
Министерския съвет от 2012 г. за
определяне на първостепенния и
второстепенните разпоредители с
бюджетни
кредити
в
Министерството на вътрешните
работи

Предстоящо обнародване
в брой 85

Укази на президента № 183 от
септември 2013 г., № 184 от
септември 2013 г., № 185 от
септември 2013 г., № 186 от
септември 2013 г., № 187 от
септември 2013 г.,

Предстоящо обнародване
в брой 85

20
20
20
20
20

ИНТЕРЕСНО

30 септември
Международен ден на глухите
Отбелязва се през последния неделен ден на м. септември
Световен ден на сърцето
Чества се през последната неделя от м. септември по инициатива на Световната федерация
на сърцето
Международен ден на преводача
по решение на Съвета на Международната федерация на преводачите (ФИТ).

ЗАБАВНО
***
Ако отложиш за вдругиден това, което можеш да свършиш днес, ще имаш два свободни дни!
***
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