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"Устните на Мъдростта са затворени, освен за ушите на Разбирането!"
Вслушайте се в мъдростта със Ciela!
***

НОРМИ

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 69 от 2016 година

Обнародвано е Постановление № 219 от 26 август 2016 г. Приема се Списък на защитените
специалности, като се определя също редът за неговото актуализиране.
Обнародвано е Постановление № 220 от 26 август 2016 г. Правителството одобри
допълнителни разходи в размер на 83 975 лв. за изплащане на стипендии и еднократно
финансово подпомагане на ученици, обучаващи се в училищата по изкуства и култура към
Министерство на културата, както и за изплащане на ученици от общински училища по
Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Обнародвано е Постановление № 222 от 26 август 2016 г. Изменени са три наредби на
Министерството на здравеопазването във връзка с прехвърлянето на дейността по оценяване,
определяне, нотифициране и наблюдение на нотифицираните органи за медицинските изделия
от Държавната агенция по метрология и технически надзор към Изпълнителната агенция по
лекарствата.
Обнародвано е Постановление № 223 от 29 август 2016 г. Одобрена е Тарифа за таксите,
които ще се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига за извършването
на научни оценки. Центърът ще извършва научни оценки на риска във всички аспекти на
хранителната верига и ще изготвя научни становища до компетентните органи и институции за
вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига. В случаите, които
научните оценки са възложени от структурите на Министерството на земеделието и храните или
от Министерството на здравеопазването, такси няма да се заплащат.
Изменена и допълнена е Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за

финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел,
определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за
социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта. Усъвършенства се
контролният механизъм за изразходване на публичния ресурс за финансиране на проектите за
предпазване на младите хора от хазарт, за превенция и лечение на хазартна зависимост, както
и за провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг. Увеличава се минималният срок
за подаване на проектните предложения от 14 на 30 дни. Променя се начинът на формиране на
седемчленната комисия за оценяване и подбор на проектни предложения.
Изменена и допълнена е Наредба № 3 от 2015 г. За получаване на право на подпомагане по
схемата за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци изискваният минимален добив от
изброените култури трябва да бъде не само получен, но и реализиран.
Изменена и допълнена е Наредба № 20 от 2015 г. Регламентира се утвърждаването и
оповестяването на образец на договор за предоставяне на финансова помощ по подмярка 4.2.
"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".
Обнародвана е Наредба № 13 от 18 август 2016 г. Тя определя прилагането на
Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IВАN), както и на
БАЕ кодовете от доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици
на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

Изменена и допълнена е Наредба № 16 от 2009 г. Въвежда се изискване за установяване на
централно звено за контакт от платежни институции и дружества за електронни пари,
лицензирани в други държави членки, които извършват дейност чрез представител на
територията на България. Разширява се също обхватът на информацията, която лицензирана
от БНБ платежна институция или дружество за електронни пари следва да предостави на БНБ
при подаване на уведомление за намерение за извършване на дейност чрез клон или чрез
представител на територията на друга държава членка.
Изменена и допълнена е Наредба № 3 от 2009 г. Конкретизира се размерът на приемливите
такси по платежна сметка за основни операции. Приемливите такси следва да бъдат по-ниски
от средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за съответни
услуги по разплащателни сметки, изчислен за предходната календарна година, и от най-ниския
размер на таксите, които дадена банка прилага по тарифа за съответните услуги по
разплащателна сметка.
Изменена и допълнена е Наредба № 56 от 2003 г. Промените в наредбата са свързани с
привеждането й в съответствие с изискванията на общностното право.
Изменена и допълнена е Наредба № 60 от 2009 г. Премахва се възможността за представяне
на доклад за извършени проверки и/или изпитвания от техническата служба при подаване на
заявление за индивидуално одобряване на превозно средство, като и в тези случаи ще се
изисква протокол, съдържащ конкретни реквизити. Разписват се изрично основанията за отказ
за издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство.
Обнародвано е Решение № 3429-ПВР/НР от 26 август 2016 г. Утвърждават се образци на
изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката,
както и образци за предстоящото произвеждане едновременно на избори за президент и
вицепрезидент на републиката и на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Обнародван е Меморандум за разбирателство между Република България, Република

Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Полша, Румъния, и
Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа относно Щабните елементи за
интегриране на силите на НАТО. Документът фиксира конкретните условия и договорености,
по които силите на НАТО ще бъдат установени, ще оперират и ще бъдат поддържани в мирно
време, криза, конфликти и война.

Обнародвано е Техническо споразумение между Кралство Белгия, Република

България, Чешката република, Френската република, Федерална република
Германия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство
Нидерландия, Кралство Норвегия, Португалската република и Кралство Испания
относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт и установяването
в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт. Определят се
условията, при които страните ще си сътрудничат, за да създадат, установят, попълнят с личен
състав, оперират, финансират и поддържат Европейски център за тактически въздушен
транспорт.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 70 от 2016 година

Обнародвано е Постановление № 224 от 1 септември 2016 г. Българските граждани,
живеещи в чужбина, ще могат да подават заявления за подмяна на повредено, унищожено,
изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата
валидност по електронен път, чрез онлайн форма, налична на страницата на МВнР.
Заплащането на заявените услуги също ще става по електронен път.
Обнародвано е Постановление № 225 от 1 септември 2016 г. Правителството одобри
допълнителен трансфер в размер на 216 730 лв. по бюджета на държавното обществено
осигуряване за разплащане на извършени разходи по предоставени услуги по престой и
ползване на дейности и услуги в базите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД на
правоимащите ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.
Обнародвано е Постановление № 226 от 1 септември 2016 г. Отменя се Правилникът за
прилагане на Закона за митниците. Причината е, че разпоредбите му са свързани с правна
материя и обществени отношения, които са уредени на ниво европейско митническо
законодателство, както и в Закона за митниците.
Допълнено е Постановление № 380 на Министерския съвет от 2015 г. Агенция "Митници"
трябва да предостави на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция финансов
ресурс за изплащане на индивидуалните размери на държавната помощ под формата на
отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско
производство, тъй като Фондът разполага с електронна система за разплащане със
земеделските стопани.

Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Държавната агенция за бежанците

при Министерския съвет. Оптимизира се процедурата по разглеждане на молбата за
международна закрила. Предвижда се възможност за временно настаняване на кандидати за
международна закрила в център на агенцията от затворен тип, при наличието на изрично
предвидени в Закона за убежището и бежанците условия.
Обнародвана е Наредба № 13 от 26 август 2016 г. С нея се определят мерките за опазване
на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,
дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника.
Изменена и допълнена е Наредба № 12 от 2016 г. Кандидати, които подготвят проекти за
изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в
агломерации с под 2000 е.ж. и чиито населени места не са включени в първоначалния списък
на населените места с под 2000 еквивалентни жители от селските райони, могат да докажат
съответствие с условието за подпомагане по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" чрез
представяне на прединвестиционно проучване.
Обнародвана е Наредба № Н-18 от 23 август 2016 г. Тя регламентира условията и реда за
привличане за сътрудничество от служба "Военна информация" на български граждани или
граждани на друга държава за изпълнение на разузнавателни задачи.
Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2004 г. Въвеждат се нови принципи при планирането
на велосипедна инфраструктура, които са синхронизирани с най-добрите европейски практики,
в т.ч. разработване на планове и програми за развитие на велосипедния транспорт,
непрекъснатост на трасетата, задължително изготвяне на план за организация на движението в
зоните на кръстовищата, обхващащ преминаването на всички участници в движението, както и
осигуряване на минимална ширина върху тротоара за движението на пешеходци.
Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2007 г. Актуализира се образецът на заявлението за
вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим.
Допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
Уреждат се условията за предоставяне, размерът и образецът на заявление за предоставяне
на обезпечение при доставки на течни горива.

АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за изменение и допълнение на Закона за

Предстоящо

защита на квалифицираната информация

обнародване

- Закон за ратифициране на Конвенция
Минамата относно живака
Министерски съвет - Постановление № 228 от 2 септември 2016 г. за

Предстоящо

одобряване на допълнителни трансфери за 2016

обнародване

г. за финансово осигуряване на дейности по
националните програми "Оптимизация на
училищната мрежа", "Осигуряване на
съвременна образователна среда" и "Без
свободен час в училище"
- Постановление № 229 от 2 септември 2016 г. за
одобряване на промени по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2016 г.
- Постановление № 231 от 8 септември 2016 г. за
приемане на Устройствен правилник на Центъра
за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на

Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за

Предстоящо

образованието и

организация на дейностите в училищното

обнародване

науката

образование

Министерство на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

отбраната

№ Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти

обнародване

от жилищния фонд на МО и за изплащане на
компенсационни суми на военнослужещите и
цивилните служители, които живеят при
условията на свободно договаряне
Централна

Решение № 3449-НР от 7 септември 2016 г.

Предстоящо

избирателна

относно утвърждаване образци на книжа за

обнародване

комисия

произвеждане на национален референдум на 6
ноември 2016 г.

ИНТЕРЕСНО

9 септември
Световен ден на красотата

10 септември
Световен ден за предотвратяване на самоубийствата

13 септември
Празник на българските инженерни войски

14 септември
Професионален празник на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на
населението" и на българските пожарникари
Въздвижение на Св. Кръст Господен. Празнуват: Кръстьо, Кръстина, Кръстинка,
Кристина, Кристиан, Кристиана, Кънчо, Ставри и др.

15 септември
Международен ден на демокрацията
Световен ден за борба с лимфома
В България – Първи учебен ден
ЗАБАВНО
***
В затвора питат осъдения:
- За колко време и защо си тук?
- Осъдиха ме на три години, защото нарекох шефа на фирмата тъпанар и некадърник.
- Но за обида максималното наказание е една година.
- Една година получих за обидата, а останалите две - за разкриване на служебна тайна.
***
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