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" В основата на всяка мъдрост е търпението!"
!"
Бъдете търпеливи със Ciela!
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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 90 от 2016 година

Обнародвано е Постановление
ление № 292 от 8 ноември 2016 г.
г Преобразува се Общинският
културен

институт

"Дирекция
Дирекция

"Военноисторически

музей"

-

Плевен

в

Регионален

военноисторически музей. Създаването на новата музейна структура има за цел постигане на
по-добра организация при опазването и популяризирането на културните ценности от периода
на Руско-турската война (1877-1878).
(1877
Новосъздаденият музей ще поддържа връзки със
страните, участнички във войната
войната, ще оказва методическа помощ на музеите,
музеите намиращи се на
територията на област Плевен и ще осъществява дейност на територията на общини, където

не са изградени музеи или обществени колекции, но са исторически свързани с посочения
период.
Обнародвано е Постановление № 294 от 8 ноември 2016 г. Регламентира се
обезопасяването на търговски крайпътни обекти и се урежда възможността за преиздаване на
разрешения за експлоатация на рекламни съоръжения. Подобрява се режимът при издаване
на разрешения за специално ползване, както и ефективността на дейностите и се намалява
регулаторната административна тежест.
Обнародвано е Постановление № 295 от 10 ноември 2016 г. Правителството одобри
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета
на Министерство на външните работи за 2016 г. Така ще бъдат осигурени 109 725 лв. за
изпълнение на проект за обучение "Повишаване на административния капацитет в Ислямска
република Афганистан" на Дипломатическия институт към министъра на външните работи по
линия на сътрудничеството за развитие.
Обнародвано е Постановление № 296 от 10 ноември 2016 г. Одобрени са допълнителни
разходи в размер на 12 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. Средствата са предвидени в централния бюджет за финансирането на
първата фаза на обхода на Габрово. Реализацията на проекта е от важно държавно и
обществено значение. С изпълнението на участъка значително ще се намали времето за
пътуване и извеждане на транзитния трафик от града. Ще се облекчи и трафикът в национален
и международен мащаб и ще се повиши безопасността за пътуващите. Цялостната реализация
на проекта, която включва тунел под връх Шипка, ще осигури една от най-преките пътни
връзки между Северна и Южна България по направлението на общоевропейски коридор ІX Букурещ-Русе-Димитровград-Александруполис. Съкращаването на времето за пътуване чрез
изграждане на подобни връзки ще доведе до постигане на положителен екологичен ефект,
поради намаляването на вредните емисии в околната среда.
Изменена и допълнена е Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните
управители. Определя се размерът на таксите за услуги от кадастралните карта и регистри,
Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и регистрите на
правоспособните лица по Закона за кадастъра и имотния регистър. Услугите от кадастралната
карта и кадастралните регистри ще се предоставят като справки или официални документи.
Справките ще бъдат предоставяни само в цифров вид, като таксата за тях ще е по-ниска в

сравнение с тази за официалните документи. Официалните документи ще се предоставят в
цифров вид и на хартия.
Изменен и допълнен е Правилникът за дейността и структурата на Държавно

предприятие "Транспортно строителство и възстановяване". В предприятието се
създава дирекция "Вътрешен одит" на пряко подчинение на главния директор, която
осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в
предприятието,

включително

финансираните

със

средства

от

Европейския

съюз

в

съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Обнародвана е Наредба № 18 от 4 ноември 2016 г. С нея се уреждат изискванията по
отношение съдържанието на технологичното описание на обектите за производство на
аквакултури и на технологичната схема на производство на аквакултури. Технологичното
описание включва описание на производствените мощности и материалната база на обекта за
аквакултури, а технологичната схема - описание на всички технологични дейности при
производството на аквакултури в обекта.
Обнародвана е Наредба № 19 от 8 ноември 2016 г. Тя регламентира условията и реда за
биологично изпитване на продукти за растителна защита, за одобряване и контрол на бази на
физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване на тези продукти, както
и за издаване на удостоверение за внос или въвеждане на продуктите, предназначени за
биологично изпитване.
Обнародвана е Наредба № РД-07-3 от 3 ноември 2016 г. С нея се определят графичното
изображение на специалния знак, указващ приложена принудителна административна мярка
за спиране дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и
реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, при нарушения на
правилата за здравословни и безопасни условия на труда, които застрашават живота и
здравето на хората, както и правилата за поставянето и премахването на специалния знак.
Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2004 г. След издаване на разрешение за строеж и
сключване на договор за строителство проектантът или координаторът по безопасност и
здраве за етапа на изпълнение на строежа трябва да допълва плана за безопасност и здраве,
като включва и дата за започване на работа на строителната площадка, продължителност на
съответните видове СМР, включително начална и крайна дата за изпълнението им, както и

дата за завършване на работата на строителната площадка. Самият план е въведен като част
от инвестиционния проект на сградата.
Обнародвана е Наредба № 7 от 3 ноември 2016 г. С нея се утвърждава медицинският
стандарт "Педиатрия", който определя минимални изисквания към лечебните заведения, които
извършват дейности по педиатрия. Педиатрията е интегрална медицинска специалност, обект
на която са децата от 0 до 18-годишна възраст.
Обнародвана е Наредба № 5 от 3 ноември 2016 г. Утвърждава се медицинският стандарт
"Гръдна

хирургия". Гръдната

хирургия

обхваща

познанието,

техническите

умения

и

преценката, необходими за адекватната диагностика и лечението на всички хирургични
заболявания на гръдния кош и шията, гръдната стена (включително млечна жлеза), плеврата,
белите дробове, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата и хранопровода.
Обнародвана е Инструкция № І-8 от 2 ноември 2016 г. С нея се фиксира методика за
определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и
обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по
въздух, предоставя резервационните данни и резултатите от тяхното обработване на
Националния

контратерористичен

център,

и

редът

за

предоставянето

на

данните.

Предварително определените критерии са комбинация от няколко условия за търсене, които
се съпоставят с получени и обработвани в Националното звено резервационни данни.
Обнародвана

е

Програма между правителството на Република България и

правителството на Монголия за сътрудничество в областта на културата,
образованието и науката през периода 2017-2021 г. Документът фиксира мерките, които
ще прилагат двете страни за стимулиране на партньорството и развитие в областта на
културата и изкуството, на образованието, на науката и технологиите и на младежта и спортта.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 91 от 2016 година

Обнародвано е Постановление № 301 от 14 ноември 2016 г. Приема се Наредба за
обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, която се определя
обема и начина за извършване на оценка на въздействието на нормативните актове от
компетентността на Министерския съвет съгласно изискванията на Закона за нормативните
актове. Оценката на въздействието е инструмент за повишаване на качеството на
нормативните актове чрез изследване на социалните, икономическите, екологичните и други

ефекти от тяхното прилагане, включително върху малките и средните предприятия,
неправителствените организации и гражданите.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-18 от 2009 г. При заминаване на военнослужещите
за изпълнение на военна служба извън територията на Република България в задграничните
представителства на Република България и в международни организации или в други
международни инициативи с освобождаване от длъжност, обезщетение при преместване не се
изплаща. След завръщане от изпълнение на военна служба, на военнослужещите се изплаща
обезщетение при преместване съгласно наредбата при назначаване на длъжности в населено
място, различно от това, в което са били назначени на длъжност преди заминаването им.
Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2016 г. Прецизира се механизмът за ефективно
използване и фокусиране на обществения ресурс за здраве върху изпълнението на
политиките, заложени в Националната здравна стратегия 2020, насочени към устойчиво
подобряване на здравето на населението с приоритет върху детското и майчино здраве.
Обнародвано е Решение № 4033-ПВР от 15 ноември 2016 г. Официално се обявяват
окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и имената
на избраните президент и вицепрезидент на републиката. Резултатите обхващат броя
действителни гласове за всеки от кандидатите на първи и втори тур, както и броя на
недействителните бюлетини.
Обнародвано е Решение № 8810 от 14 юли 2016 г. по административно дело № 4270

от 2016 г. То отменя Наредба № 3 от 7 февруари 2014 г. за утвърждаване на медицински
стандарт "Педиатрия". Отмяната е обоснована поради противоречието на мотивите към
проекта и доклада, публикувани заедно с проекта на наредбата на интернет страница на
Министерството на здравеопазването, с изискванията на Закона за нормативните актове. В
публикуваните на портала документи не е обсъден въпросът за това какви финансови и други
средства са необходими за прилагането на новата уредба.
Обнародвано е Решение № 5812 от 17 май 2016 г. по административно дело № 1240 от

2015 г. Отменени са разпоредби на Наредба № 4 от 04.03.2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарствени продукти по отношение на задълженията на магистър
фармацевтите. Основанието за отмяната им е липсата на аргументация на изменението на
тези норми в мотивите, публикувани на страницата на Министерството на здравеопазването.
Мотивите не съдържат целите, които подзаконовият нормативен акт си поставя. Липсва

информация за финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба,
както и за очакваните резултати от прилагането на наредбата. Няма и наличен анализ на
съответствието с правото на Европейския съюз.
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
ВКС постанови:

Решение № 174/07.11.2016 г., по касационно дело № 685/2016 г. (САПАРД), с
което оставя в сила присъдата на Софийския апелативен съд, с която обвиняемите са
признати за невиновни и оправдани по обвинението за създаване на организирана престъпна
група и за извършване на финансови операции или сделки с имущество в особено големи
размери, за което се знае или предполага, че е придобито чрез престъпление или друго
деяние - пране на пари.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерски съвет - Постановление № 299 от 14 ноември 2016 г. за
приемане на Наредба за определяне на реда,

Предстоящо
обнародване

начина, сроковете и обхвата на подлежащата на
публикуване информация от Системата за
електронни бюджетни разплащания
- Постановление № 302 от 15 ноември 2016 г. за
приемане на Правилник за устройството,
организацията и дейността на Националния
съвет по равнопоставеността на жените и
мъжете към Министерския съвет
Министерство на

- Наредба № 6 от 3 ноември 2016 г. за

Предстоящо

здравеопазването

утвърждаване на медицински стандарт

обнародване

"Ревматология"
- Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за
профилактичните прегледи и диспансеризацията
- Наредба № 9 от 4 ноември 2016 г. за
утвърждаване на медицински стандарт

"Ортопедия и травматология"
- Наредба № 10 от 4 ноември 2016 г. за
утвърждаване на медицински стандарт "Ушноносно-гърлени болести"

ИНТЕРЕСНО

19 ноември
Международен ден на мъжа

20 ноември
Световен ден на децата

21 ноември
Световен ден на телевизията
Световен ден на приветливостта
Въведение Богородично (Ден на християнското семейство и на православната
християнска учаща се младеж)

24 ноември
Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий. Празнуват: Екатерина, Катерина, Катя и др.
ЗАБАВНО
***
Един адвокат умира и отива в Чистилището. Посреща го Свети Петър и го пита:
- Ти накъде?
- За рая, естествено!
- За рая, ама нещо те няма в списъка! Ти, адвокате си за ада!
- Как така за ада? Ти кой си, че да ги решаваш тия неща? Някой да те е упълномощил?
Я дай да ти видя пълномощното!
Сащисал се Свети Петър - отива при Господ и се оплаква:
- Господи, долу има един адвокат - иска да влиза в рая, а не е за там, а пълномощно ми иска...
- Пускай го, пускай го! - отсъдил Господ. - На мен акт за раждане сигурно ще ми иска!
***
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