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***
" Мъдростта е само в едно - да се признае, че разумът управлява всичко и чрез всичко!"
Управлявайте живота си с разум със Ciela!
***

НОРМИ

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 77 от 2016 година

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите

изделия. Правилникът се привежда в съответствие с измененията в закона.
закона Конкретизират се
обстоятелствата относно изпълнението на изисквания за производителите,
производителите вносителите или
лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския
съюз, тютюневи изделия, да представят
представя данни и информация за тютюневи изделия и да
уведомяват Министерството на икономиката за електронни цигари и контейнери за
многократно пълнене, които ще бъдат пуснати на пазара. С нормативния акт ще се
регламентират и начините на етикетиране на тютюневите изделия.

Обнародвано е Постановление № 250 от 27 септември 2016 г. Средства в размер на 4 671
400 лв. са преведени по бюджетите на общините. С тях ще бъдат оборудвани учебни кабинети
за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата, ще се ремонтират
учебни кабинети за професионална подготовка, ще бъдат осигурени учебни видеофилми и
софтуерни продукти, както и транспортни средства за провеждане на училищни практики в
реална работна среда.
Обнародвано е Постановление № 251 от 27 септември 2016 г. Приема се Наредба за
условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и
млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко". За
да продължи укрепването на двете схеми за насърчаване на навиците за здравословно
хранене, за улесняване и уеднаквяване на тяхното прилагане и с цел осигуряване на
ефективно и целенасочено използване на фондовете на Съюза, двете училищни схеми се
обединяват в единна схема, чието задължително прилагане стартира от учебната 2017/2018
година.
Обнародвано е Постановление № 254 от 29 септември 2016 г. Одобрени са допълнителни
средства в размер до 15 млн. лв. в полза на Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда. Предприятието реализира екологични проекти и дейности в
изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда.
Обнародвано е Постановление № 256 от 29 септември 2016 г. Правителството отпусна
нови 175 810 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. От тях 149 580 лв. се
предоставят в изпълнение на постъпили молби от 36 общини за финансиране на 147
стипендии за ученици от общински училища, а 26 230 лв. се насочват целево за отпуснати
стипендии и еднократно финансово подпомагане от министъра на образованието и науката.
Изменено и допълнено е Постановление № 232 от 2016 г. Направена е вътрешна промяна
в разпределението на средствата, одобрени по бюджета на Министерския съвет за разходите
по подготовката и произвеждането на 6 ноември 2016 г. на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и на национален референдум. Възнагражденията на членовете
на районните избирателни комисии ще се изплащат директно от областните администрации.
Допълнена е Наредба № 4 от 2006 г. Изискванията за защита от шум на сградите ще се
прилагат и при изпълнение на текущ ремонт на жилищни сгради в режим на етажна

собственост, с който се засягат общи части и при който се изменят показателите им за
изолация от шум.
Изменена и допълнена е Наредба № 31 от 2007 г. Отпада задължението с първоначалното
досие на клиничното изпитване да се представят подписани договори между възложителя и
участниците в изпитването/изследователя/лечебното заведение. Вече ще е необходимо
единствено изготвянето на проекти на тези документи.
Изменена и допълнена е Наредба № 6 от 2014 г. Променят се сроковете във връзка с
провеждането на процедурата по присъединяване на обекти към електропреносната и
електроразпределителните мрежи.
Изменена и допълнена е Наредба № 4 от 2013 г. С оглед постигане на предвидимост и
яснота в инвестиционния процес по присъединяване на обекти към газопреносната мрежа се
определя конкретен срок, в който операторът на газопреносната мрежа да извърши
съгласуване на проектите за газопроводни отклонения и присъединяваните обекти, както и на
по-кратък срок, в който операторът да предлага становище за условията по присъединяване и
проект на договор за присъединяване.
Обнародвана е Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. С нея се определят
условията и редът за предоставяне на помощ за намаляване на тежестта, свързана с
разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за изкупуване на електрическата
енергия, произведена от възобновяеми източници.
Обнародвана е Наредба № 14 от 19 септември 2016 г. Тя урежда условията и реда за
извършване на наблюдение, диагностика, прогноза, сигнализация и контрола върху
икономически важните вредители с цел опазване на растенията и растителните продукти. Дава
се възможност на земеделските стопани да използват консултации и услуги в областта на
растениевъдството

и

растителната

защита,

включително

услуги

на

консултанти

по

интегрирано управление на вредителите за извършване на дейностите по опазване на
растенията и растителните продукти от икономически важни вредители.
Обнародван е Правилник за дейността на Националното бюро за контрол на

специалните разузнавателни средства и неговата администрация. С него се фиксира
структурата, съставът, функциите и организацията на дейността на Националното бюро за
контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация. Бюрото е

независим държавен орган за наблюдение на процедурите по изготвяне на писмени
мотивирани искания за използване на специални разузнавателни средства и по постановяване
на съответни съдебни актове по постъпилите искания.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 78 от 2016 година

Обнародвано е Постановление № 259 от 3 октомври 2016 г. Приема се Наредба за
условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите, с която се регламентират условията и редът за
разрешаване на физически и на юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят,
изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от наркотичните вещества и растения.
Изменен и допълнен е Националният план за разпределение на радиочестотния

спектър. Чрез промените се осигурява хармонизация с Европейската таблица за честотни
разпределения, което ще осигури условия за развитие на безжични широколентови мрежи
(LTE) в България.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 79 от 2016 година

Обнародвано е Решение № 10 от 29 септември 2016 г. по конституционно дело № 3 от

2016 г. Конституционният съд отхвърли искането на омбудсмана за спиране присъждането на
възнаграждения, получавани от юрисконсултите по дела на администрацията и фирмите,
които са в размер, идентичен на тези за адвокат.
Обнародвано е Постановление № 255 от 29 септември 2016 г. Приема се Правилник за
прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. С него се урежда
прилагането на закона по отношение на условията и реда за: предоставяне, продължаване,
отказ и отменяне на писменото решение на изпълнителния директор на Агенцията по
заетостта за достъп до пазара на труда на работници - граждани на трети държави; за
издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на работници - граждани
на трети държави, в Република България; за издаване, продължаване, отказ и отнемане на
разрешения за извършване на дейност на свободна практика на работници - граждани на
трети държави, в Република България; за регистрация/деклариране на заетост без
разрешение за работа; и за определянето на служителите на Министерството на труда и
социалната политика, които да се командироват дългосрочно в Службите по трудови и
социални въпроси. Регламентира се също структурата, функциите и организацията на

дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност като
консултативен орган към министъра на труда и социалната политика при разработване и
осъществяване на държавната политика в областта на свободното движение на работници и
трудовата миграция и интеграция на граждани на трети държави.
Обнародвано е Постановление № 258 от 30 септември 2016 г. Създадените през
миналата

година

четири

тематични

работни

групи

за

подготовка

на

Българското

председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. преустановяват работата си. Координатори по
основните направления на председателството ще бъдат заместник министър-председателите
и ресорните министри. Те поемат функциите, изпълнявани досега от тематичните работни
групи, свързани с актуализиране на членовете на екипа на председателството и тяхното
обучение; изпълнението на бюджета; провеждането на централизирани обществени поръчки;
протокола, логистиката и организацията на събитията, комуникационната стратегия и
културната програма, приоритетите и програмата на председателството.
Допълнена е Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в

администрацията. Длъжността "държавен експерт" ще може да бъде заемана само от
служители в специализираната администрация на органите на изпълнителната власт.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-17 от 2015 г. До 30.09.2019 г. няма да се прилага
изискването за недопускане до кандидатстване за обучение в професионалните сержантски
(старшински) колежи на сержанти (старшини) и войници (матроси), навършили 32 години за
редовна форма и 37 години за задочна форма на обучение в годината на кандидатстване.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-5 от 2016 г. Променя се редът за провеждане на
конкурсни изпити за приемане на курсанти във висшите военни училища, както и начините и
сроковете за оповестяване на резултатите и провеждане на медицинското освидетелстване за
годност на кандидатите.
Допълнена е Наредба № 18 от 2005 г. Въвежда се регистърът на акредитираните лечебни
заведения като база данни, която ще се води на електронен носител. Достъпът до него ще се
осъществява чрез официалната интернет страница на Министерството на здравеопазването.

АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

Закон за ограничаване носенето на облекло,

Предстоящо

прикриващо или скриващо лицето

обнародване

ИНТЕРЕСНО

7 октомври
Световен ден за достоен труд

8 октомври
Международен ден за превенция от природните и стихийни бедствия

9 октомври
Световен ден на пощата
Ден на Античната Култура

10 октомври
Световен ден срещу смъртното наказание
Професионален ден на архивиста
ООН - Световен ден за психично здраве

12 октомври
Испания - Годишнина от откриването на Америка
САЩ - Ден на Христофор Колумб
ЗАБАВНО
***
Шефът на затвора обяснява:
- А в тази килия лежи нашата гордост. Когато за първи път попадна при нас, той беше
неграмотен. Ние го научихме да чете и пише. Сега лежи за фалшифициране на документи.
***
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