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" В основата на всяка мъдрост е търпението!"
!"
Бъдете търпеливи със Ciela!
***

НОРМИ

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 92 от 2016 година

Обнародвано е Постановление № 298 от 14 ноември 2016 г. С него са одобрени
вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката.
икономиката За сметка на
реализирани икономии по програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" се
осигуряват 1 млн. лв. на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия за изграждането на система за електронна комуникация със службите по
търговско-икономически въпроси в чужбина, за изграждането и оборудването на зала за
провеждане на мероприятия, за подмяна на остаряла компютърна и офис техника и за
провеждане на промоционални проява за стимулиране на износа на българските предприятия.

Обнародвано е Постановление № 299 от 14 ноември 2016 г. Приема се Наредба за
определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване
информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, която регламентира
условията за публикуване информация от СЕБРА на първостепенните разпоредители с
бюджет, включени в системата, бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за
публичните финанси, Националния фонд към министъра на финансите, Разплащателната
агенция към Държавен фонд "Земеделие", както и информацията за извършените плащания в
СЕБРА, която Министерството на финансите ще публикува на своята интернет страница.
Обнародвано е Постановление № 300 от 14 ноември 2016 г. Министерският съвет одобри
допълнителни трансфери в размер на 13 183 875 лв. по бюджетите на общините. Средствата
са предвидени за финансово осигуряване на дейности по националната програма
"Оптимизация на училищната мрежа". С тях ще бъдат изплатени обезщетения за юли и август
2016 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава
му, както и за обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на друго
основание. Включени са и обезщетения на персонала при преструктурирането на мрежата
чрез закриване или преобразуване на училища, детски градини и общежития.
Обнародвана е Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. С нея се определят условията, редът и
финансирането за извършване на профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и
списъкът на заболяванията, при които се извършва диспансеризация.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 93 от 2016 година

Обнародвана е Наредба № 6 от 3 ноември 2016 г. С нея се утвърждава медицински
стандарт "Ревматология". Ревматологията е медицинска специалност с интердисциплинарни
връзки за взаимодействие с други специалности в областта на профилактиката, диагностиката,
лечението

и

рехабилитацията

на

заболяванията

на

опорно-двигателния

апарат

и

съединителната тъкан.
Обнародвано е Постановление № 302 от 15 ноември 2016 г. С него се приема Правилник
за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на
жените и мъжете към Министерския съвет, който урежда устройството и организацията на
работа на Съвета като координиращ и консултативен орган, подпомагащ МС в разработването
и провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, както и

като орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централни
и териториални органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.
Обнародвано е Постановление № 303 от 17 ноември 2016 г. Правителството одобри
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 89 579 лв.
С тях се възстановяват изплатени от ведомството обезщетения по приятелски споразумения и
едностранни декларации във връзка с жалби в Европейския съд по правата на човека.
Обнародвано е Постановление № 304 от 17 ноември 2016 г. Увеличава се с 4,2 млн. лв.
утвърдения със Закона за държавния бюджет за 2016 г. максимален размер на разходите,
които Министерството на туризма може да поеме. Промяната се налага в резултат на
предприетия нов подход от министерството при планиране на работата му. Утвърдената в
началото на тази година програма за национална туристическа реклама през 2017 г. дава
възможност за своевременно и ефективно планиране на дейностите за представяне на
България на международните пазари. Прилагането на постановлението ще даде възможност
да бъдат запазени добрите локации на българските национални щандове на туристическите
изложения и страната ни ще получи ключово място при изграждането им в началото на 2017 г.
Обнародвано е Постановление № 305 от 17 ноември 2016 г. Приет е Правилник за
устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския
съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на
защитата при бедствия. Уреждат се функциите, съставът и организацията на работа на съвета
като постоянно действащ орган на МС за осигуряване на координация и сътрудничество при
провеждането на държавната политика в областта на защитата при бедствия.
Обнародвано е Постановление № 306 от 17 ноември 2016 г. Одобрени са допълнителни
разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2016 г. в размер до 7 275 905 лв. за изплащане на дължимите от българската страна суми по
Споразумението за заем между Република България и банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау
- Франкфурт на Майн (KfW), проект "Техническа инфраструктура 2010 - 2013".
Обнародвано е Постановление № 307 от 17 ноември 2016 г. Чрез вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г.
спестените средства от програма "Администрация" са използвани за уреждане на неизпълнени
разчетни взаимоотношения от 2014 г. между ДФ "Земеделие" и Разплащателната агенция.

Обнародвано е Постановление № 308 от 17 ноември 2016 г. Средства в общ размер 57
116 400 лв. са гласувани за важни инфраструктурни проекти. 20 млн. лв. се предоставят за
разплащане на неотложни разходи за дейности на Военномедицинската академия. Малко над
18 млн. лв. са предвидени за доставка на специализирана техника за нуждите на Стопанство
"Евксиноград" и за текущи и капиталови разходи на болница "Лозенец". Допълнителни суми се
отпускат за финансиране на път I-1 - четирилентова главна пътна артерия на гр. Враца. За
награди на спортисти за постигнати призови класирания на Летните олимпийски игри в Рио де
Жанейро през 2016 г. и на европейски и световни първенства са заделени малко над 1 млн. лв.
Допълнително финансиране получава и Община Габрово за реализиране на проекти по
оперативна програма "Околна среда".
Обнародвано е Постановление № 309 от 17 ноември 2016 г. Чрез преструктуриране на
бюджета на Министерството на труда и социалната политика се гарантира осигуряването на
пълния размер средства за изплащане на всички отпуснати целеви помощи за отопление за
сезон 2016/2017 г., месечните добавки за социална интеграция, както и на целевите помощи за
покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
Обнародвано е Постановление № 310 от 17 ноември 2016 г. Неразходвани 10 млн. лв. по
програмите

на

Министерството

на

финансите

"Управление

на

ликвидността"

и

"Администрация" са пренасочени към Националния компенсационен жилищен фонд. С тях ще
бъдат изплатени част от натрупаните задължения за левови компенсации на граждани,
притежаващи многогодишни жилищно-спестовни влогове и включени в окончателни списъци
при общините, след придобиване на жилища или започнали изграждането на такива.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 94 от 2016 година

Обнародвано е Определение № 7 от 15 ноември 2016 г. Конституционният съд допуска за
разглеждане по същество искането на омбудсмана за обявяване на противоконституционност
на чл. 14, ал. 3 от Изборния кодекс. Разпоредбата е атакувана във връзка с начина на
образуване на избирателните секции в чужбина - "с решение на Централната избирателна
комисия по преценка на дипломатическите и консулските представителства".
Обнародвано е Решение № 999 от 18 ноември 2016 г. Приема се Списък със защитените
училища в Република България за учебната 2016/2017 г. Защитено е училище, закриването на
което би довело до нарушаване на достъпа до образование. Преценката за определяне на

учебно заведение като защитено е свързана с обективни географски и демографски фактори,
наличие на пътна инфраструктура, отдалеченост и капацитет на най-близкото друго училище.
Обнародвано е Решение № 1000 от 18 ноември 2016 г. С него се приема Списък със
средищните училища в Република България за учебната 2016/2017 година. Средищно училище
е държавно или общинско училище, в което се обучават учениците от населени места на
територията на общината или на съседни общини, в които няма училище.
Обнародвана е Наредба № 10 от 4 ноември 2016 г. С нея се утвърждава медицинският
стандарт "Ушно-носно-гърлени болести". Целта е да се създадат предпоставки за
детайлизиране на процесите и ефективно прилагане в практиката на медицински дейности по
специалността "Ушно-носно-гърлени болести" с оглед гарантиране на достъп на пациентите до
висококачествени здравни услуги.
Обнародвана

е

Наредба

№

11

от

4

ноември

2016

г.

Тя

утвърждава

здравноинформационните стандарти, прилагани от лечебните заведения, които се отнасят до
информатиката в здравеопазването.
Обнародвано е Решение № 3008 от 17 март 2016 г. Отменя се легалната дефиниция за
"потенциална жизнеспособност" като теоретична способност на плода да води извънутробен
живот. Решението се обосновава с липсата на достатъчна мотивираност за завишаване на
критериите за определяне на плода като потенциално жизнеспособен.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за изменение и допълнение на Закона за

Предстоящо

акцизите и данъчните складове

обнародване

- Закон за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс
- Закон за независимия финансов одит
Министерски съвет - Постановление № 317 от 24 ноември 2016 г. за
одобряване на допълнителни трансфери за 2016
г. за изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати от

Предстоящо
обнародване

труда на директорите на общинските детски
градини, училища и центрове за подкрепа за
личностно развитие

ИНТЕРЕСНО

25 ноември
Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените

26 ноември
Преп. Алипий Стълпник. Преп. Яков Отшелник. Св. Стилиан Пафлагонийски. Празнуват:
Стилиян, Стелян, Стела, Стилян и др.

29 ноември
Международен ден за солидарност с палестинския народ

30 ноември
Ден на движението Градове за живота
Св. ап. Андрей Първозвани. Празнуват: Андрей, Андреа, Андрея, Андрейка и др.

1 декември
Световен ден за борба със СПИН
ЗАБАВНО
***
Седмица преди 14-ти Февруари, в пощата, добре облечен мъж методично слага печатче със
сърчица и целувцичи върху любовни картички и надпис "Познай от кого..." Купчината пред него
е внушителна. Случаен клиент го гледа с любопитство и накрая го пита, какво прави.
- Ами изпращам около хиляда картички с надпис "Познай от кого."
- Хм, какъв е смисъла?
- Бракоразводен адвокат съм.
***
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