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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. 86 от 2016 година

Изменен и допълнен е Законът за военната полиция. Подробно се регламентира
оперативно-издирвателната дейност
дейност, извършвана от органите на служба "Военна полиция".
Прецизират се разпоредбите, свързани с антитерористичната дейност
дейност, извършването на
проверките и дейността по извършването на полицейската регистрация,
регистрация която се осъществява
при съпътстващи действия
я от страна на органите на МВР, както и на изготвянето на
експертизи и експертни справки и становища от квалифицирани и определени за това
служители. Уреждат се дейностите по осъществяването на противопожарен контрол и по

разследване на авиационни произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства
от служба "Военна полиция".
Изменен и допълнен е Правилникът за организацията и дейността на Народното

събрание. Всеки законопроект, внесен в парламента, вече задължително ще върви с
предварителна оценка на въздействието му. Ако тя липсва, законодателното предложение
няма да се разпределя за разглеждане в парламентарните комисии, докато вносителят не
представи оценка. Парламентарните комисии ще могат да изискват изработването на
последваща оценка на въздействието на вече приетите закони като тази дейност се възлага на
прилежащия към НС Национален център за изучаване на общественото мнение, който ще се
преобразува в Център за парламентарни изследвания.
Обнародвано е Постановление № 268 от 27 октомври 2016 г. С него Министерският съвет
предостави целеви средства в размер на 3 млн. лв. на Института за ядрени изследвания и
ядрена енергетика към Българската академия на науките за дейности, свързани с въвеждането
и безопасното експлоатиране на Националния циклотронен център. С осигуряването на
средствата ще бъдат стартирани дейности със закупения ускорител - тип циклотрон, който да
произвежда изотопи за нуждите на медицината в България. Одобрени са и допълнителни
разходи по бюджета на ММС в размер на 150 хил. лв. за финансово подпомагане на
организирането и провеждането на Световно първенство по самбо в София през тази година.
Обнародвано е Постановление № 269 от 27 октомври 2016 г. 50 млн. лв. са осигурени за
еднократно изплащане на допълнителни суми към пенсии за месец декември 2016 г. Добавка
от 40 лв. ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с
добавките и компенсациите към тях, е в размер до 300 лв. включително, колкото е размерът на
линията на бедност за тази година. По този начин ще бъдат подпомогнати около 1 210 000
души.
Обнародвано е Постановление № 271 от 27 октомври 2016 г. Правителството гласува
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата в размер на 24 500 лв.
Държавните парични награди в размер на 700 лв. месечно се присъждат пожизнено за
особените заслуги към българската държава и нация на проф. Пенчо Стоянов, проф. д-р Савка
Шопова-Маркова, проф. Симеон Щерев, Илка Зафирова, Николай Николаев, акад. Николай
Кауфман и Александър Балкански, за изключителните им постижения и за цялостния им
принос в областта на културата.

Обнародвано е Постановление № 272 от 27 октомври 2016 г. Кабинетът одобри
допълнителни средства в размер до 2 852 540 лв. за закупуване на идеални части от имот в
полза на българската държава във връзка с изпълнението на междуправителствената
спогодба с Китай, която касае имотите на посолствата на двете държави.
Обнародвано

е

Постановление

№

273

от

27

октомври

2016

г.

Чрез

вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието се
осигурява финансиране за строително-ремонтни дейности в затворите в Бобов дол и
Пазарджик, което ще доведе до подобряване на условията в тях. Предвижда се монтиране на
ново кухненско оборудване в затворите в Бургас и София, както и закупуване на дизелови
агрегати за обезпечаване на сигурността в затворите при аварии в електрозахранването. За
повишаване нивото на сигурност в затвора в Белене ще бъде изградена система за
ограничаване на мобилната комуникация.
Обнародвано е Постановление № 274 от 28 октомври 2016 г. Приема се Правилник за
дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление". Той
урежда дейността, функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на
работата агенцията като администрация, която подпомага председателя при осъществяване
на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по
административното обслужване на физически и юридически лица.
Обнародвано е Постановление № 275 от 27 октомври 2016 г. С 17 173 500 лв. ще се
финансират разходи за ДДС по завършени проекти на общини по Програмата за развитие на
селските райони и по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за програмен
период 2007-2013 г. Разходите за ДДС на общините бенефициенти по тези програми са
недопустим разход за финансиране с европейски средства и затова се финансират от
националния бюджет.
Обнародвано е Постановление № 276 от 27 октомври 2016 г. Средства в размер на 7,2
млн. лева са отпуснати за основни ремонти, ремонт, свързан с преустройството на държавни
лечебни заведения за болнична помощ - търговски дружества и/или закупуване на
дълготрайни материални активи.
Изменено е Постановление № 149 от 2016 г. В резултат на проведените обществени
поръчки за строително-монтажни работи за затревяване и осветление на футболни терени на
стадион "Тича" във Варна и градските стадиони в Русе и Горна Оряховица, 151 хил. лв. от

отпуснатите средства са спестени. С промените те са пренасочени за целево финансиране на
проекта за обновяване и ремонт на тренировъчна зала за футбол в спортен комплекс "Миньор"
в Перник.
Обнародвана е Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. С нея се определят заболяванията и
отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците и които
представляват пречка за заемане на длъжност на педагогически специалист.
Изменена и допълнена е Наредба № 33 от 1999 г. Удостоверението за липсата на
задължения за данъци и осигурителни вноски ще се изисква от лица, регистрирани като
търговци, които притежават лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари,
доказващи финансова стабилност само ако по служебен път се установи, че заявителят има
някакви задължения. Повишават се изискванията за категориите на автогарите, като по-високи
такива се залагат във връзка с осигуряването на достъпност и удобства при ползване на
автогарите от лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, а също и безжичен
интернет достъп във всички автогари.
Изменена и допълнена е Наредба № 49 от 2010 г. Въвежда се възможност, по изключение,
лечебните заведения за болнична помощ да бъдат разположени в една и съща сграда с
администрация на Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции,
когато помещенията могат да бъдат структурно и функционално обособени и при спазване на
изискванията на закона.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 87 от 2016 година

Изменена и допълнена е Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения за

извънболнична помощ и хосписите. Прецизира се процедурата по регистрация на втори и
следващ адрес на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, които извършват
дейност на територията на различни области. Втори или следващ адрес на лечебни заведения
за извънболнична помощ и хосписи, както и дейностите, които осъществяват, ще се
регистрират в регионалната здравна инспекция по първоначална регистрация. Информацията
в регистъра ще бъде разширена, като ще се гарантира прозрачността на процеса на вписване
в регистъра.
Обнародван е Правилник за устройството и дейността на Националния център за

обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. С него се

уреждат устройството и дейността на центъра, чийто предмет на дейност е научната,
експертно-консултативната, информационно-аналитичната, методическата и учебната дейност
в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и
катастрофи.
Обнародвана е Наредба № Н-23 от 21 октомври 2016 г. Определят се условията,
размерите и редът 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 служба "Военна информация", както и за постигнати резултати в
служебната дейност от военнослужещите и цивилните служители от службата.
Обнародвана е Наредба № 37 от 19 октомври 2016 г. Тя въвежда в българското
законодателство изискванията на правото на ЕС по отношение на издаване на свидетелства
на авиационните оператори, декларирането на намерение за извършване на нетърговски
полети, издаване на разрешения за високорискови специализирани търговски операции, както
и относно експлоатационните изисквания за извършването на специализирани търговски и
нетърговски операции.
Обнародвана е Наредба № 52 от 21 октомври 2016 г. Уреждат се редът и начина за
отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при
управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Обнародвана е Наредба № 19 от 20 октомври 2016 г. Тя фиксира редът и условията за
вписване и заличаване на кредитните посредници в публичен регистър на Българската
народна банка. "Кредитен посредник" е лице, което не действа като кредитор или нотариус,
свързва пряко или непряко потребител с кредитор или кредитен посредник и при извършване
на своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма извършва поне
една от посочените в закона дейности.
Обнародвани са Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в

игрално казино. Определят се минималните изисквания, които са длъжни да спазват
организаторите на хазартни игри в игрално казино при организиране на дейността си, както и
минимално необходимият персонал, който следва да е налице в казиното с присъщите
дейности за всяка длъжност.

Обнародвани са Общи изисквания за игрални казина по отношение на вида на

сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол. Уреждат се изискванията, които трябва да спазват
организаторите на хазартни игри в казино по отношение на вида на помещенията или сградата
или обособена част от нея, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
Обнародвани са Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол

при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за
счетоводна отчетност. С тях се регламентират минималните изисквания, които трябва да се
спазват при организиране на хазартни игри в игрално казино, финансовия контрол и отчитане
на резултатите при провеждане на този вид хазартни игри.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
- Закон за изменение и допълнение на Закона за

Предстоящо

насърчаване на заетостта

обнародване

- Закон за изменение и допълнение на Закона за
данък върху добавената стойност
- Закон за ратифициране на измененото
Споразумение за създаване на Генерална
комисия по рибарство за Средиземно море
Министерство на
отбраната

- Постановление № 278 от 1 ноември 2016 г. за

Предстоящо

приемане на Наредба за условията, реда и

обнародване

сроковете за изпълнение на Националната
концепция за пространствено развитие на
районите от ниво 2 и регионалните схеми за
пространствено развитие на районите от ниво 3
(области)
- Постановление № 279 от 2 ноември 2016 г. за
изменение и допълнение на Правилника за
структурата, дейността и организацията на
работа на Агенция "Пътна инфраструктура"

- Постановление № 280 от 3 ноември 2016 г. за
одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2016 г.
- Постановление № 281 от 3 ноември 2016 г. за
изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет
Министерство на

Правилник за изменение на Устройствения

Предстоящо

здравеопазването

правилник на регионалните здравни инспекции

обнародване

Министерство на

- Наредба за изменение на Наредба № Із-575 от

Предстоящо

вътрешните

2011 г. за условията и реда за провеждане на

обнародване

работи

курсове за безопасно боравене с огнестрелно
оръжие

ИНТЕРЕСНО

5 ноември
Световен ден на мъжете

6 ноември
Международен ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време
на война и въоръжени конфликти

8 ноември
Събор на св. архангел Михаил. Св. мчк Ангел Лерински. Празнуват: Ангел и Михаил,
Ангелина, Ангелинка, Емил,Милена, Милен, Михаела, Михо, освен това Радка, Радослав,
Радостина, Райна, Райко, Райчо, Рафаил, Руска, Руси, Руслан, Гаврил и др.
Професионален празник на касапи, колбасари и полицаи

9 ноември
Международен ден за борба срещу расизма, ксенофобията и антисемитизма

10 ноември
Международен ден на младежта
ЗАБАВНО
***
Мъж кандидатства за работа в една компания. Секретарката го пита:

- През последните 7 години не сте променяли постоянния си адрес, защо изведнъж го
напуснахте?
- Влезе в сила Закона за амнистията.
***
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