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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. 82 от 2016 година

Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на центъра за спешна

медицинска помощ. Центърът за спешна медицинска помощ - София ще осъществява на
национално ниво дейностите по осигуряване на необходимото обучение и периодична оценка
на професионалните компетентности на персонала на центровете за спешна медицинска
помощ. Дейностите могат да бъдат реализирани както на територията на столичния център,
така и на тази на други центрове в страната. По този начин организирането,
организирането провеждането,
координирането и регистрирането на необходимото обучение за работещите в центровете ще
бъде синхронизирано на национално ниво.

Обнародван

Меморандум за сътрудничество в областта на спорта между

е

Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на
образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония. Страните
насърчават сътрудничеството между спортни институции, спортни федерации и други спортни
организации в двете държави в многообхватни спортни направления. За целта двете държави
ще обменят информация и документация по въпросите на изследвания в областта на спорта
през целия живот, спортната медицина, допинг контрола, детско-юношеския спорт, както и в
други области от взаимен интерес, ще разменят спортни делегации и работни посещения на
експерти и висши служители, ще осъществяват обмен на програми по линия на спортните
федерации и ще организират тематични международни семинари, симпозиуми, конференции и
изложения.
Обнародван е Меморандум за разбирателство между Правителството на Република

България и Институт Фон Карман за динамика на флуидите (ИФК). Институт Фон
Карман е създаден през 1956 г. като институция за специализирано обучение и научни
изследвания в областта на аеродинамиката на млади инженери и учени от страни-членки на
НАТО за насърчаване на сътрудничеството в тази област. Документът ще осигури достъп на
България до международното финансиране на академичните програми на Института. Като
начало това ще даде възможност всяка академична година Институтът да приема при
привилегировани условия изявени български студенти и млади учени в областта на
динамиката на флуидите.
Изменено е Споразумението между Комитета за използване на атомната енергия за

мирни цели към Министерския съвет на Република България и Комисията за атомна
енергия на Република Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и
обмен на информация за ядрени съоръжения. Актуализира се информацията по
отношение на данните на пунктовете за връзка за целите на оперативното уведомяване при
ядрена авария, както и на списъка на ядрените съоръжения в двете страни, тъй като след
подписването на двустранното споразумение през 1991 г. са настъпили промени в статуса и
количеството на ядрените съоръжения.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 83 от 2016 година

Обнародвано е Решение № 12 от 13 октомври 2016 г. по конституционно дело № 13 от

2015

г.

Конституционният

съд

обявява

за

противоконституционни

разпоредби

от

Наказателния

кодекс

относно

неприложимост

на

давността

за

престъпленията

на

комунистическия режим.
Обнародвано е Постановление № 263 от 14 октомври 2016 г. Закрива се Домът за
медико-социални грижи за деца в гр. Златица. През последните години в резултат от
изпълнението на правителствената политика за деинституционализация на грижите за децата
беше установена трайна тенденция към намаляване броя на децата, ползващи услугите на
дома. За тези, които се нуждаят от грижа извън семейството, тя ще бъде осигурявана
посредством алтернативни социални услуги за деца.
Обнародвано е Постановление № 264 от 14 октомври 2016 г. Приема се Наредба за
критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т.
13, букви "а", "е" и "ж" и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да
бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на
конкурс за проект. Цитираните членове предвиждат изключения, при които ЗОП не се прилага.
Това са случаите на обществени поръчки и конкурси за проект, свързани със или в областите
сигурност и отбрана, когато трябва да бъде защитен основен интерес в областта на
сигурността. Разпоредбите са транспонирани от директиви на Европейския парламент и на
Съвета за обществените поръчки относно координирането на процедурите за възлагане на
някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в
областта на отбраната и сигурността. Изключенията се отнасят до защита на основни
национални интереси, несъблюдаването на които би довело до сериозни негативни последици
върху способностите на държавата да осигури и защити националната си сигурност. С
Наредбата се определят условията, при които тези интереси се нуждаят от защита, както и
редът за взимането на това решение. Преценката относно наличието на основен интерес,
свързан със сигурността, се прави за всеки конкретен случай.
Обнародвана е Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. С нея се регламентират
условията и редът за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните
регистри, както и видът, форматът и съдържанието им. Наредбата дефинира типовете услуги,
съобразно функционалните им характеристики, както и начините на заявяване и получаване на
услугите. Услугите се предоставят в писмена форма на хартиен носител или в електронна
форма. Електронните документи, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, ще намалят, както разходите на самата агенция за предоставянето им на хартиен
носител, така и на потребителите на кадастрална информация. Официални документи - скици,
удостоверения, извлечения могат да се заявяват и да се получават по електронен път.

Определен е кръгът от лицата, които са с права да заявяват или получават услуги. Описани са
процесите, които се извършват при подаване на заявление за изпълнение на услуга.
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
ВКС постанови:

Определение № 110 от 17.10.2016 г. по касационно частно дело № 1013/2016 г.
(определяне на подсъдност по делото за взривовете в с. Горни Лом), с което
определя делото за взрива в с. Горни Лом да се разгледа в Окръжен съд - Видин и отхвърля
предявеното с определението на ОС - Видин предложение за промяна на местната
подсъдност поради липса на законово основание за това.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерство на
отбраната

Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и

обнародване

реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия при
изпълнение на военната служба на
военнослужещите и за специфични условия на
труд на цивилните служители от Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия
Висш адвокатски
съвет

Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

№ 1 от 2004 г. за минималните размери на

обнародване

адвокатските възнаграждения
Министерство на
земеделието и
храните

- Наредба за отменяне на Наредба № 4 от 2001

Предстоящо

г. за обращение на фуражните суровини

обнародване

- Наредба за отменяне на Наредба № 44 от 2001
г. за търговия с комбинирани фуражи
- Наредба за отменяне на Наредба № 44 от 2002
г. за вземане на проби и методи за анализ при
контрол на фуражите

Министерство на
вътрешните
работи

Наредба за отменяне на Наредба № Із-1457 от

Предстоящо

2007 г. за условията и реда за привличане на

обнародване

граждани и неправителствени организации,
които на доброволни начала да помагат за
изпълнение на законово определените функции
на Национална служба "Полиция"

ИНТЕРЕСНО

22 октомври
Световен ден на заекващите

24 октомври
Международен ден на ООН

26 октомври
Св. вмчк Димитрий Мироточиви. Преп. Димитра Доростолско-Киевска. Празнуват:
Димитър, Димитрина, Димитричка, Мита, Митка, Митко, Митьо, Димо, Дима, Димка,
Драган, Митра, Деян и др.
Професионален празник на ковачи, техници, металурзи

27 октомври
Св. мчк Нестор. Преп. Димитрий Басарбовски. Празнуват: Нестор
ЗАБАВНО
***
- Защо решихте да ограбите точно този магазин? - пита съдията.
- Защото е близо до дома ми, а аз не исках да оставям дълго празен апартамента си. Сами
знаете в какви опасни времена живеем...
***
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