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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. 74 от 2016 година

Изменен и допълнен е Законът за юридическите лица с нестопанска цел.
цел Регистрацията
на юридически лица с нестопанска цел преминава към Агенцията по вписванията към
министъра на правосъдието. Статутът
Статут на организациите в обществена полза ще възниква от
момента на вписването им в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към
търговския регистър, като по този начин отпада необходимостта от поддържането на втори
специален Централен регистър на тези ЮЛ. Въвежда се възможност за ползването на
електронни услуги в процеса на регистрация и отчитане на юридическите лица с нестопанска

цел, което спомага за намаляване на административната тежест и спестяване на значителен
организационен и финансов ресурс.
Изменен и допълнен е Административнопроцесуалният кодекс. Новите разпоредби на
АПК регламентират понятието за административен договор с основните му характеризиращи
го елементи - предметно съдържание, действие, изпълнение. Разпоредбите внасят яснота за
публичноправния

характер

на

административния

договор,

разграничавайки

го

от

облигационния такъв. Регламентира се действието на административният договор спрямо
третите лица, а също и неговото прекратяване, недействителността и редът за оспорването
му.
Обнародвано е Постановление № 235 от 13 септември 2016 г. Приема се Правилник за
прилагане на Закона за електронната идентификация, който урежда алгоритмите и методите
за създаване на електронни идентификатори и на секторни електронни идентификатори, реда
и условията за регистрация на администратори на електронна идентичност, съответно на
центрове за електронна идентификация и изискванията към дейността им, реда за воденето,
съхранението на и достъпа до регистрите на удостоверенията за електронна идентичност и на
електронните идентификатори и други обстоятелства във връзка с контрола над регистрирани
администратори и центрове, изискванията към сигурността на мрежата и към водените от тях
документи.
Обнародвано е Постановление № 239 от 13 септември 2016 г. Създава се Национален
център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ като здравно
заведение, юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище в гр. София, с численост
на персонала 5 щатни бройки и с предмет на дейност: научна, експертно-консултативна,
информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на спешната
медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.
Изменен е Устройственият правилник на Министерството на финансите. Дирекция
"Централно звено за финансиране и договаряне" се преименува на "Централизирано
възлагане и обществени поръчки" като се изменят и нейните функции. За сметка на
намаляване на числения състав на дирекция "Финанси и управление на собствеността" се
увеличава числеността на персонала на преименуваната дирекцията с шест щатни бройки. С
тях ще бъдат обезпечени преминаващите от едната в другата дирекция функции по
планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки,
по които възложител е министърът на финансите.

Допълнено е Постановление № 74 на Министерския съвет от 2015 г. Председателят или
друг член на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива се определя за член на
Националния икономически съвет с право на глас.
Изменена е Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране

на цените на лекарствените продукти. Отлага се до 01.01.2017 г. влизането в сила на
забраната на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък да бъде
начислявано доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността на опаковката, и
забраната за определяне на цена на продукт, по-висока от два пъти цената на производител
на лекарствения продукт със същото международно непатентно наименование и лекарствена
форма, когато за лекарствен продукт не може да бъде намерена цена на производител за
същия лекарствен продукт.
Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2011 г. Въвежда се нова пътна маркировка
"Стрелка за указване на посоката на движение на велосипеди" М10а за използване на платно,
предназначено за движение само на велосипеди със съответното означение за това. За
правилното прилагане на новите изисквания са фиксирани и съответните схеми и символи.
Обнародвана е Наредба № 1 от 30 август 2016 г. С нея се определят условията и редът за
приемане и преместване на ученици в спортните училища, както и организацията на спортната
подготовка в тези учебни заведения. Цветът на пътната маркировка, полагана по пътищата и
улиците, трябва да бъде само бял, с изключение на зигзагообразната линия за забраняване на
паркирането, за която е предвиден жълт цвят. Въвежда се също информационен надпис за
поглеждане първо наляво и след това - надясно върху пешеходната пътека за пешеходците и
приближаващите се пътни превозни средства.
Обнародвана е Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. Тя урежда държавния образователен
стандарт

за

оценяване

резултатите

от

обучението

на

учениците

в

системата

на

предучилищното и училищното образование. Държавният образователен стандарт се отнася
до основните компоненти, видовете и формите на оценяване на резултатите от обучението на
учениците, условията и реда за организацията и провеждането на оценяването на тези
резултати, учебните предмети, формата, условията и реда за организацията и провеждането
на националните външни оценявания, условията и реда за организацията и провеждането на
държавните зрелостни изпити и формирането на общия успех в дипломата за средно
образование.

Изменен и допълнен е Националния рамков договор за денталните дейности между

Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.
Включва се допълнителна трета дейност (екстракция или обтурация ) за здравно осигурени
лица над 18 години за периода 1 септември 2016 г. до 31 декември 2016 г. За това са
предвидени и съответните средства от Касата.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за изменение и допълнение на Закона за

Предстоящо

корпоративното подоходно облагане

обнародване

- Закон за изменение и допълнение на Закона за
туризма
Министерски съвет Постановление № 242 от 17 септември 2016 г. за
приемане на Устройствен правилник на Агенция

Предстоящо
обнародване

по геодезия, картография и кадастър

ИНТЕРЕСНО

23 септември
Начало на астрономическата есен

27 септември
Световен ден на туризма

28 септември
Международен ден на правото да знам

29 септември
Световен ден на сърцето
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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