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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. 75 от 2016 година

Изменен и допълнен е Законът за туризма. Всички лица, извършващи хотелиерство, трябва
да водят регистър за настанените туристи със състав на данните, утвърдени от министъра на
туризма. Това задължение обвързва лицата, извършващи хотелиерство в места за
настаняване, спадащи както към клас "А", включващ хотели, мотели, апартаментни
туристически комплекси, вилни селища,
селища туристически селища и вили,
вили така и към клас "Б" семейни хотели, хостели, пансиони,
пансиони почивни станции, къщи за гости, стаи за гости,
апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, включително в туристически хижи, туристически
информационни центрове, туристически спални, ротели, ботели и флотели.
флотели

Изменен и допълнен е Законът за корпоративното подоходно облагане. Създава се
възможност използването на фирмени автомобили, телефони и други активи и за лични нужди
от собственици и служители на фирмите да се облага с еднократен данък от 10%, вместо
работникът и работодателят да дължат върху сумата данък общ доход, пенсионни и здравни
вноски. Алтернативата е фирмите да останат в режима на действащия данък уикенд, разписан
в Закона за ДДС и в сила от 1 януари.
Обнародвано е Постановление № 240 от 15 септември 2016 г. Приема се Наредба за
методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за
определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни
спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между
задължените лица. Националната цел за енергийна ефективност се определя като количества
спестена енергия в брутното вътрешно потребление на енергия и в крайното енергийно
потребление до 31 декември 2020 г.
Обнародван е Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените

съвети към детските градини и училищата. Обществен съвет се формира към всяка
детска градина и всяко училище с изключение на духовните училища, вечерните училища,
училищата към местата за лишаване от свобода, възпитателните училища интернати и
социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частните училища,
които не получават средства от държавния бюджет. Той представлява орган за подпомагане
на развитието на детската градина/училището и за граждански контрол на управлението им.
Обнародвана е Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. С нея се определя държавният
образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите

педагогически

образование.

специалисти

Държавният

в

системата

образователен

на

стандарт

предучилищното
регламентира

и

училищното

функциите

на

педагогическите специалисти, както и необходимата за заемането им професионална
квалификация, правомощията на директорите на държавни и общински институции в
системата на предучилищното и училищното образование и правомощията на директора на
частна детска градина и училище, професионалните профили, условията и реда за
организиране и провеждане на практическата подготовка на стажант-учителите и за
повишаване

на

квалификацията

на

педагогическите

специалисти,

професионално-

квалификационните степени, обстоятелствата, които се вписват в информационния регистър
на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Изменен

е Устройственият правилник на областните дирекции "Земеделие".

Числеността на дирекциите „Земеделие” да бъде намалена с 52 щатни бройки, които ще се
прехвърлят към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Допълнителният персонал в
Агенцията е необходим във връзка с ускоряването на процеса по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за територията на страната.
Обнародвана е Наредба № Н-7 от 19 септември 2016 г. С нея се определят редът, начинът
и форматът за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към
информационната система на Агенция "Митници".
Обнародвана е Наредба № 6 от 17 септември 2016 г. Тя регламентира условията и редът
за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на
държавата стоки, които са негодни, не отговарят на изискванията за безопасност и
съответствие по отношение на живота и здравето на хората, животните, растенията и околната
среда или са произведени без съгласие или разрешение на притежателя на право върху
интелектуална собственост, с изключение на акцизните стоки.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 76 от 2016 година

Обнародван е Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на

"Национална електрическа компания" - ЕАД. Правителството ще отпусне от бюджета
сумата, нужна на НЕК, за да се разплати с "Атомстройекспорт" за поръчаното и изработено
оборудване за АЕЦ "Белене". Върху отпуснатите средства лихва няма да се дължи.
Обнародван е Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с

финансови инструменти. Пазарни злоупотреби са злоупотребата с вътрешна информация,
незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара на финансови
инструменти.
Обнародвано е Постановление № 241 от 17 септември 2016 г. В Класификатора на
длъжностите в администрацията се въвеждат длъжности, предвидени в специални закони.
Направени са промени и по отношение на конкретни длъжности в Инспектората към министъра
на правосъдието по Закона за съдебната власт, произтичащи от промяната на минималните
изисквания за заемане на длъжността и вида на правоотношението, съгласно разпоредбите на
цитирания нормативен акт.

Обнародвано е Постановление № 242 от 17 септември 2016 г. Приема се Устройствен
правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Числеността на персонала на
АГКК се увеличава с 52 щатни бройки (до 397), които се прехвърлят от Министерството на
земеделието и храните. По този начин ресурсно се обезпечава ускореното създаване на
кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанзираната територия, въз основа на
данните от картата на възстановената собственост. Премахва се длъжността заместникизпълнителен директор, закрива се Главна дирекция "Регионални служби" и се създава звено
за вътрешен одит.
Обнародвано е Постановление № 243 от 20 септември 2016 г. Приета е Наредба за
определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система
за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством
ИСУН, с която се определят общите изисквания, отнасящи се до структурата на въвежданата в
ИСУН информация, реда и правилата за използване на системата, изискванията към обмена
на електронни документи и изявления между кандидати и бенефициенти, от една страна, и
органите на управление и контрол, от друга.
Обнародвано е Постановление № 245 от 21 септември 2016 г. Нова Наредба за
осигуряване на безопасността на ядрените централи въвежда концептуално нови изисквания
във всички аспекти на безопасността на ядрена централа, съгласно най-новите стандарти на
MAAE в тази област, като: цели на безопасност и нива на защита в дълбочина; оценка на
безопасността; интегриране система за управление; безопасна експлоатация.
Обнародвано е Постановление № 246 от 21 септември 2016 г. Опростява се процедурата
по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование. Отпада изискването за
заверка с апостил и академични справки, издадени от висшите училища за държавите-членки
на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария.
Обнародвано е Постановление № 248 от 21 септември 2016 г. Одобрена е тарифата, по
която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания
по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални
центрове при произвеждането на 6 ноември 2016 г. на изборите за президент и вицепрезидент
и на национален референдум с одобрените три въпроса. Предизборната кампания се отразява
в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми,
договорени с представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

Изменена и допълнена е Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно

предприятие "Пристанищна инфраструктура". Въвеждат се такси за събиране и
обработване на отпадъци от корабоплавателната дейност във връзка с привеждането на
националната правна уредба в съответствие с международното и европейско право.
Актуализират се тарифите за канална такса на база направен анализ на приходите и
разходите на предприятието за драгажни и други свързани дейности.
Изменено е Постановление № 21 от 5 февруари 2015 г. Правителството определи
министрите на вътрешните работи и на труда и социалната политика за съпредседатели на
Националния съвет по миграция и интеграция. Съветът има за цел да изготвя и регулира
политиките в тези области и да координира ангажираните институции.
Изменена и допълнена е Наредба № 44 от 2001 г. Въвежда се електронна товарителница
при превоз на товари с железопътен транспорт като превозен документ с доказателствена
сила, равностойна на хартиения носител.
Изменена и допълнена е Наредба № 9 от 2015 г. Променя се максималният размер на
допустимите разходи и максималният интензитет на финансовата помощ за един проект и
един кандидат за подпомагане по подмярка 4.1 "Инвестции в земеделски стопанства".
Обнародван е Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република

България. С него се уреждат основните въпроси, свързани с организацията, дейността,
функциите и числеността на работещите в Патентното ведомство на Република България и на
неговите основни административни звена.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерство на
земеделието и
храните

Наредба № 14 от 19 септември 2016 г. за

Предстоящо

опазване на растенията и растителните продукти

обнародване

от икономически важни вредители

Министерство на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

здравеопазването

№ 31 от 2007 г. за определяне на правилата за

обнародване

Добра клинична практика

ИНТЕРЕСНО

30 септември
Международен ден на глухите
Световен ден на сърцето
Международен ден на преводача

1 октомври
Световен ден за борба с хепатита
Международен ден на вегетарианството
Световен ден на музиката
Международен ден на възрастните хора

2 октомври
Международен ден на усмивката
Европейски ден на птиците
Световен ден на селскостопанските животни

3 октомври
Световен ден на животните. Ден на свети Франциск от Асизи

4 октомври
Международен ден на учителя
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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