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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. 88 от 2016 година

Изменен и допълнен е Законът за насърчаване на заетостта. Регламентира се нова мярка
за насърчаване на мобилността на безработните лица. Когато безработни лица, включително
младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от
резидентен тип, завършили образованието си, започнат работа след насочване от дирекция
"Бюро по труда", в друго населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по
настоящ адрес, те ще получават средства за такси за детски ясли, детски градини, наем на
жилище, такси за ползване на интернет,
интернет но за не повече от 12 месеца.

Изменен и допълнен е Законът за данък върху добавената стойност. Облекчава се
режимът на облагането с ДДС на дарения на хранителни продукти с наближаващ срок на
годност/трайност в полза на организации за общественополезна дейност с предмет на дейност
"хранително банкиране" в полза на уязвими групи от хора, или лица, които предоставят
социални услуги и грижи за такива групи. Определени са конкретните параметри на даренията,
извършени от данъчно задължени лица на хранителни продукти с наближаващ, но все още
неизтекъл срок на годност, за които дарения ще може да се ползва данъчен режим подобен на
този при бракуване на хранителните продукти.
Изменен и допълнен е Правилникът за структурата, дейността и организацията на

работа на Агенция "Пътна инфраструктура". Промените са във връзка със закриването на
Държавно предприятие "Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти" и
преминаването това всичките активи, пасиви, архивът и другите негови права и задължения
към Агенцията. В рамките на съществуващата и утвърдена щатна численост и бюджет на
агенцията

се

прави

вътрешно

преструктуриране,

като

числеността

на

централната

администрация се увеличава с 29 щатни бройки. Добавят се функции на дирекция "Пътни
такси и разрешителни", на която се възлага събирането както на такси за ползване на пътната
инфраструктура по време (винетни такси), така и на такси за изминато разстояние (ТОЛ такси)
по републиканските пътища, и на такси за преминаване по отделни републикански пътища и
съоръжения.
Обнародвано е Постановление № 278 от 1 ноември 2016 г. С него се приема Наредба за
условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и
изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за
пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено
развитие на районите от ниво 3 (области), с която се създава единна нормативна основа и
изисквания при разработването на Националната концепция и регионалните схеми за
пространствено развитие.
Обнародвано е Постановление № 280 от 3 ноември 2016 г. Кабинетът одобри
допълнителни разходи и трансфери по бюджетите на ведомства и общини в размер на 28,306
млн. лева., с които се финансира окончателно завършване на обект "Инженеринг проектиране и строителство на път ІІІ-593 "Долно Черковище - Голям извор", спешен ремонт на
покривната конструкция на Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски", както и

реализирането на инфраструктурни проекти - ремонт на общинска пътна и улична мрежа и
подобряване на водоснабдителната система на редица населени места.
Обнародвано е Постановление № 281 от 3 ноември 2016 г. Националният антидопингов
център ще оптимизира работата с онлайн системата АДАМС. Това е интернет базираната
система на WADA за антидопингова администрация и управление, чрез която хакерите от
групата Fancy Bears получиха достъп до медицинските данни на спортистите и впоследствие
публикуваха част от тях.
Обнародвана е Инструкция № 16 от 3 ноември 2016 г. С нея се определят редът и
начинът за обмен на информация между Министерството на земеделието и храните и Агенция
"Митници" във връзка с прилагането на схема за държавна помощ "Помощ под формата на
отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско
производство".
Допълнена е Наредба № 1 от 2015 г. Създава се възможност на специализантите, работещи
в центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология,
държавните психиатрични болници и другите лечебни заведения, които нямат положителна
акредитационна оценка за обучение по съответната специалност, в случите когато в договора
им не е уговорено получаване на възнаграждение за времето на обучението, да могат да се
отпускат стипендии със средства от европейски проекти и програми.
Изменена е Наредба № 42 от 2004 г. Променя се влизането в сила (от 01.01.2018 г.) на
разпоредбите във връзка с прилагане в медицинската и медико-статистическата документация
на адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури.
Изменена е Наредба № Із-575 от 2011 г. Актуализира се структурата на МВР във връзка с
провеждането на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 89 от 2016 година

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Прецизират се дефинициите на социалните услуги в съответствие с тяхната динамика през
годините. Актуализира се редът за откриване, възлагане на управлението и предоставяне на
социалните услуги. Едни от най-важните промени в тази сфера са свързани с уреждането на
случаите на откриване на услуга, когато общината не разполага с необходимата материална

база, с въвеждането на минимален и максимален срок на договора за възлагане на социална
услуга, с уреждането на начина и реда за провеждане и изготвяне на индивидуална оценка на
потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа за ползване на услуги, както и с
подобряването на отчетността и контрола в сферата на социалните услуги.
Изменена и допълнена е Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за

предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните
заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко". Оформя се нова група
бенефициенти по схемите - производители на плодове и зеленчуци и производители на
млечни продукти. По този начин се дава приоритет на първичните производители и
преработвателни, като ги направи основна целева група при избора на доставчици на
учебните заведения, и се обезпечава единият от основните аспекти на училищните схеми подпомагане на пазара и осигуряване на реализация на българската продукция.
Обнародвано

е

Постановление № 283 от 4 ноември 2016 г. Капиталът на

Многопрофилната болница за продължително лечение и рехабилитация "Вита" ЕООД Велинград се увеличава с 1 млн. лв. Предметът на дейност на дружеството е рехабилитация,
лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателната, периферната нервна и
дихателната системи. Със средствата ще разшири дейността на лечебното заведение чрез
обновяване и модернизация на материалната база и апаратура, и ще се повиши
квалификацията на персонала.
Обнародвано е Постановление № 285 от 4 ноември 2016 г. С него правителството одобри
допълнителни разходи в размер до 15,4 млн. лв. по бюджета на Министерството на отбраната,
за изпълнение на Проект за инвестиционен разход "Осигуряване на летателната годност на
самолети МиГ-29". Целта е да се създадат необходимите условия ВВС да поддържат и
развиват способности за контрол на въздухоплаването и за гарантиране на въздушния
суверенитет, за прилагане на механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата
политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.
Обнародвано е Постановление № 286 от 4 ноември 2016 г. Приема се Наредба за
приобщаващото образование. Приобщаващото образование е процес на осъзнаване,
приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от
потребностите им чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на
пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие
на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността. Наредбата урежда

обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата
и учениците в системата на предучилищното и училищно образование, както и дейността на
институциите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие. Уреден е и въпросът за
отсъствията на учениците и правомощията на педагогическите съвети в училищата за
налагане на санкции на ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини.
Обнародвано е Постановление № 287 от 4 ноември 2016 г. Средства в размер на 148 140
лв. са предвидени за изплащане на обезщетения през третото тримесечие на 2016 г. по
сключени споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на
дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.
Обнародвано е Постановление № 289 от 7 ноември 2016 г. Приета е Наредба за
държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", която
влиза в сила от учебната 2017/18 година. Тя има за цел да осигури оптимален брой часове за
теоретична и практическа подготовка на студентите, които се обучават за придобиване на
професионална квалификация "учител".
Обнародвано е Постановление № 291 от 7 ноември 2016 г. С него се одобрява нова
Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура
по Закона за пътищата. Подробно се уреждат редът и условията за събирането на такса за
ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, такса за ползване на съоръжения и
такава за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях. Дефинират се
периодите на валидност на различните винетни стикери.
Изменен е Устройственият правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит".
Увеличава се числеността на агенцията от 68 на 78 щатни бройки поради нарасналия обем
дейност на агенцията, свързана най-вече с проверки относно медицинското обслужване. На
ИА се възлага и извършването на медицински експертизи от органите на съдебната власт,
както и изпълнението на процедурата по издаване на разрешения за лечебна дейност.
Изменено

е

Постановление № 125 от 2016 г. Промените засягат прогнозното

разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на
Съвета на ЕС през 2018 г. Това се налага заради изместването на председателството с шест
месеца по-рано - през първата половина на 2018 г.
Обнародвана е Инструкция № 17 от 4 ноември 2016 г. Тя въвежда нов механизъм за
предоставяне на държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху

газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Помощта ще се предоставя
под формата на парични средства (възстановяване на част от стойността на акциза), а не
както досега - под формата на ваучери за гориво. Облекчава се и процесът по кандидатстване
за помощта, като земеделските стопани ще подават заявление за кандидатстване еднократно
и ще получават помощта наведнъж.
Обнародван е Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете

за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. Уреждат се
структурата, основните дейности и услуги, които ще предлагат този вид лечебни заведения,
техния вътрешен ред, управление и финансиране като юридически лица на бюджетна
издръжка, създавани от държавата. Устройството на центровете включва амбулаторен,
стационарен, жилищен и административно-стопански блок. Дейността им е насочена към
предоставяне на комплексни услуги за децата и техните родители и по-конкретно подкрепа на
семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на
ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация,
продължително лечение и рехабилитация на тези деца и обучение на родителите им и
осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за
децата.
Изменен

е

Устройственият правилник на регионалните здравни инспекции.

Извършват се промени в щатната численост на 9 регионални здравни инспекции (Бургас,
Велико Търново, Габрово, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Силистра, Хасково и Столична)
като се намаляват общо 10 щатни бройки във връзка със съответното увеличаване на
числеността на Изпълнителна агенция "Медицински одит" поради увеличения обем на работа
на агенцията.
Обнародван е Меморандум за разбирателство между Република България и

Република Кипър за предотвратяване на кражбата, незаконните разкопки и
незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на движими
културни ценности, както и за насърчаване на тяхното връщане. Документът поощрява
сътрудничество между двете страни за опазване на движимите културни ценности чрез обмен
на информация и обучение и обмен на експерти. Страните ще координират действията си, за
да увеличат осведомеността на обществеността, музеите и други културни институции за
опасностите, пораждани от кражбата, незаконно изнесените и придобити обекти на културното
наследство.

АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерски съвет - Постановление № 292 от 8 ноември 2016 г. за

Предстоящо

преобразуване на Общински културен институт

обнародване

"Дирекция "Военноисторически музей" - Плевен,
в Регионален военноисторически музей - Плевен
Министерство на

- Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните

Предстоящо

здравеопазването

прегледи и диспансеризацията

обнародване

- Наредба № 7 от 2016 г. за утвърждаване на
медицински стандарт "Педиатрия"
Министерство на
земеделието и
храните

Наредба № 19 от 8 ноември 2016 г. за

Предстоящо

биологично изпитване на продукти за растителна

обнародване

защита

ИНТЕРЕСНО

11 ноември
Св. мчци Мина, Виктор и Викентий. Мчца Стефанида. Преп. Теодор Студит, изповедник.
Празнуват: Виктор, Виктория, Мина, Минка, Минчо и др.

13 ноември
Световен ден на добротата
Международен ден на слепите

14 ноември
Световен ден за борба с диабета

15 ноември
Начало на 40-дневният Рождественски пост (Коледен пост)

16 ноември
Международен ден на толерантността
Свети апостол и евангелист Матей. Празнуват: Матей
ЗАБАВНО
***
Колко вица за адвокати съществуват - само два, всичко останало е истина.
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