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

НОРМИ

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 71 от 2016 година

Изменен и допълнен е Законът за защита на квалифицираната информация.
информация За лицата,
ангажирани в процеса на набавянето и обработката на класифицирана информация, се
въвежда изискване за оповестяване и за осъществяване на проверка относно евентуалната им
принадлежност към Държавна сигурност или към разузнавателните служби на Българската
народна армия. Променят се също правилата за обжалване на постановени отказ за издаване
на разрешение за достъп до класифицирана информация, съответно прекратяването или
отнемането на издадено разрешение,
разрешение или на сертификат за сигурност на автоматизираните
информационни системи или мрежи
мрежи, използвани за работа с класифицирана информация.

Обнародвано е Постановление № 228 от 2 септември 2016 г. Кабинетът одобри
допълнителни трансфери в размер над 14 млн. лв. по бюджетите на общините за финансово
осигуряване на дейности по три национални програми - "Оптимизация на училищната мрежа",
"Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Без свободен час в училище". С тях ще
бъдат закупени материали, необходими за провеждане на практически дейности по учебни
предмети, ще бъдат изплатени възнаграждения на преподавателите, замествали свои
отсъстващи колегите, и обезщетения на персонала от общинските училища, детски градини и
общежития.
Обнародвано е Постановление № 229 от 2 септември 2016 г. Правителството одобри
промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2016 г. Със 152 хил. лв. се увеличават средствата за персонал. С тях ще бъдат изплатени
дължимите обезщетения и осигурителни вноски на служителите на закритото държавно
предприятие "Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти".
Обнародвано е Постановление № 231 от 8 септември 2016 г. Приема се Устройствен
правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Той се отделя като звено,
независимо от Българската агенция по безопасност на храните, и е второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните. Центърът извършва научна
оценка на риска по хранителната верига чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ
на научна информация по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и
растенията, растителните и животинските продукти, растителния и животинския репродуктивен
материал и безопасността на храните и фуражите, а също извършва дейностите по
одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и
синергисти и по извършване на оценка, преди пускане на пазара и употреба на продукти за
растителна защита.
Обнародвано е Постановление № 232 от 9 септември 2016 г. Правителството одобри над
47 млн. лева за разходите по подготовката и произвеждането на 6 ноември 2016 г. на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум с въпроси:
"Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с
абсолютно мнозинство в два тура?"; "Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване
на изборите и референдумите?" и "Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за
финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен
действителен глас на последните парламентарни избори?".

Обнародвано е Решение № 734 от 2 септември 2016 г. Приета е Актуализирана държавна
политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър на България. В документа
са отразени настъпилите през последните 10 години промени на национално и международно
ниво,

които

оказват

влияние

върху

дейността

по

планиране

и

разпределение

на

радиочестотния спектър. Те са свързани основно с уеднаквяване на българското и
европейското законодателство, както и с приложими актове на Международния съюз по
далекосъобщенията и Европейската конференция по пощи и телекомуникации.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-22 от 2010 г. Актуализират се легалните дефиниции
за "семейство" и "деца". Във връзка с тях се определя и нов ред за настаняване и се въвежда
ново изискване за съобщаване в срок на промени в обстоятелствата за лица, настанени в
имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната.
Обнародвано е Решение № 3449-НР от 7 септември 2016 г. Утвърждават се образци на
книжата за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. Образците се
прилагат заедно с образците на общи изборни книжа за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 72 от 2016 година

Обнародвано е Решение № 320 от 3 май 2016 г. С него се одобрява Национална програма
за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за
периода 2016 - 2018 г.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 73 от 2016 година

Обнародвано е Постановление № 233 от 10 септември 2016 г. С него се приема нова
Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на
средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши
училища научна или художественотворческа дейност. Въвежда се иновативен модел за
предоставяне на средства от бюджета за научна или художественотворческа дейност за
висшите училища като размерът им ще се определя въз основа оценка на постигнатите научни
резултати или художественотворчески постижения. Целта е засилване на конкуренцията и
повишаване на качеството на научните изследвания в държавните висши училища, в т. ч. и
утвърждаването на част от институциите за висше образование като научни центрове.

Обнародвано е Постановление № 234 от 10 септември 2016 г. Правителството одобри
допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията в размер на 94
800 лв. за изплащане на обезщетения при прекратяване на правоотношенията с предходния
състав, както и за изплащане на обезщетения при пенсиониране на служители на Комисията.
Обнародвана е Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. С нея се определя държавният
образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование, който е
съвкупност от задължителни изисквания за организацията на учебното и неучебното време,
формите на обучение, училищния, държавния и допълнителния план-прием, изпитите за
проверка на способностите за училищата с профил Изобразително изкуство, Музика и
Физическо възпитание и спорт, приемането и преместването на учениците, както и обучение по
майчин език и култура на пребиваващите в страната ученици в задължителна училищна
възраст, чиито родители са граждани на други държави членки и упражняват трудова дейност
на територията на Република България.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-6 от 2006 г. Промените касаят начините и сроковете
за обявяване на провеждането на изпит за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в
публичния сектор".
Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на Държавно

предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура". В структурата
на предприятието се създава длъжност "финансов контрольор" на пряко подчинение на
генералния директор. Отдел "Финанси, счетоводство и контрол" се закрива и на негово място
се създава Дирекция "Бюджет, финанси и информационни системи". Отдел "Информационни
технологии и системи" преминава от дирекция "Обществени поръчки и административно
обслужване" в дирекция "Бюджет, финанси и информационни системи".
Изменена и допълнена е Наредба № 14 от 2006 г. Телетата над осемседмична възраст може
да се отглеждат групово в помещения без препятствие и при фиксирана средна площ на теле в
зависимост от теглото му.
Обнародвана е Инструкция № I-3 от 28 юли 2016 г. Тя определя реда за достъп на
Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в
Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция "Национална
сигурност", до информационни фондове на Агенция "Митници" към министъра на финансите.

Обнародвана е Инструкция № I-4 от 28 юли 2016 г. Утвърждава се методиката за
определяне от Агенция "Митници" на предварително определени критерии за съпоставяне с
получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено за
получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България,
превозвани по въздух и се регламентира реда за предоставяне на резултатите от получени
съвпадения на Агенция "Митници".
Обнародвана е Инструкция № I-5 от 3 август 2016 г. С нея се приема методиката за
определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и
обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по
въздух, незабавно предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното обработване на
компетентните структури на Министерството на вътрешните работи.
Допълнена е Инструкция № 3261 от 2011 г. Уреждат редът и начинът за достъп на
Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в
Република България, превозвани по въздух, до информационни фондове на МВР. Дирекция
"Комуникационни и информационни системи" е натоварена със задължението да осигурява
сигурността на мрежата и непрекъснатостта на автоматизирания достъп.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за изменение и допълнение на

Предстоящо

Административнопроцесуалния кодекс

обнародване

- Закон за изменение и допълнение на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел
Министерство на
младежта и спорта

Наредба № 1 от 30 август 2016 г. за условията и

Предстоящо

реда за прием и спортна подготовка на

обнародване

учениците в спортните училища
Министерство на

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за

Предстоящо

образованието и

оценяване на резултатите от обучението на

обнародване

науката
МРРБ, МВР,
МТИТС

учениците
Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

№ 2 от 2011 г. за сигнализация на пътищата с

обнародване

пътна маркировка

ИНТЕРЕСНО

16 септември
Международен ден за защита на озоновия слой
Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. Людмила Чешка. Св. Киприан, митр. Киевски и
Московски. Празнуват: Людмил, Людмила

17 септември
В България – Празник на град София
Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов. Св. мчца Теодотия. Св. Нил, еп. Египетски.
Празнуват: София, Вяра, Надежда, Любов, Любен, Любомир, Любо, Севда и др.

20 септември
Ден на глобалното прекратяване на огъня и отказ от насилие

21 септември
Световен ден на болестта на Алцхаймер

22 септември
В България – Ден на Независимостта на България
Ден на есенното равноденствие
Европейски ден без автомобили
Световен ден за защита на слоновете
Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Преп. Йона. Преп. Козма Зографски.
Празнуват: Гълъбин, Гълъбина
ЗАБАВНО
***
Двама бягат по улицата и мъкнат торби с пари. Полицията ги гони. Единият казва на другия:
- Казах ли ти аз - като забогатееш, веднага започват да изникват разни проблеми…
***
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