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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 95 от 2016 година

Обнародван е Закон за независимия финансов одит
одит. Чрез него се постига хармония на
българската нормативна уредба с новото европейско законодателство в областта на
задължителния финансов одит по отношение на засилената защитата на инвеститорите чрез
укрепване на публичния надзор
дзор над регистрираните одитори, повишаване
овишаване на ролята на
одитните комитети в предприятията от обществен интерес за постигане на високо качество на
задължителния одит, гарантиране
рантиране в по-висока степен на независимостта
независим
на регистрираните
одитори и установяване на максимална продължителност на одитния ангажимент по
отношение на дадено одитирано предприятие от обществен интерес.

Изменен и допълнен е Наказателният кодекс. Въвежда се завишена наказателна
отговорност за водач, който извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения
ред и изразяващи явно неуважение към обществото при управление на моторно превозно
средство, включително и когато деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на
властта или представител на обществеността, изпълняващ задължения по опазване на
обществения ред, или когато то по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм
или дързост. Превишаване на максимално разрешената скорост с над 60 km/h, установено по
надлежния ред при управляването на МПС, ще се наказва с лишаване от свобода до 3 години.
Изменена и допълнена е Наредба № 3 от 2010 г. Транспонират се новоприети директиви на
Европейската комисия и на Съвета по отношение на регистрацията на доставчиците и на
сортовете овощен посадъчен материал и овощни растения; на специфичните изисквания за
родовете и видовете овощни растения, които да бъдат изпълнени от доставчиците, както и
подробни правила относно официалните инспекции.
Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2010 г. Допълват се функции при дейностите,
свързани с електрическите уредби за ниско напрежение по отношение на: проектирането,
изграждането и приемането на нови, реконструирани и модернизирани електрически уредби и
поддържането им.
Изменена и допълнена е Наредба № 16 от 2009 г. Въвежда се изискване за установяване на
централно звено за контакт от платежни институции и дружества за електронни пари,
лицензирани в други държави членки, които извършват дейност чрез представител на
територията на България. Разширява се обхватът на информацията, която лицензирана от
БНБ платежна институция или дружество за електронни пари следва да предостави на БНБ
при подаване на уведомление за намерение за извършване на дейност чрез клон или чрез
представител на територията на друга държава членка.
Обнародвана е Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. С нея се определят
минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове
за здравето и безопасността, причинени от експозиция на електромагнитни полета по време на
работа.
Обнародвана е Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. Тя урежда условията и реда за
осъществяване правото на представително облекло на педагогическите специалисти,

заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител от
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Обнародвана е Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. С нея се регламентира съдържанието,
условията и редът за създаването, поддържането и съхраняването на горскостопанските
карти.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 96 от 2016 година

Обнародвано е Определение № 8 от 22 ноември 2016 г. Конституционният съд отклонява
искането на президента за тълкуване на чл. 99, ал. 7 от Конституцията с въпрос "В последните
три месеца от своя мандат насрочва ли президентът на Републиката нови избори без да е
разпуснал Народното събрание". КС неколкократно акцентира на факта, че текстът на
Конституцията е пределно ясен и тълкуване не се налага. От акта се извлича изводът, че
президентът не може нито да разпуска НС, нито да насрочва избори през последните три
месеца от своя мандат.
Обнародвано е Постановление № 312 от 21 ноември 2016 г. Приема се Правилник за
устройството и дейността на Военномедицинската академия. Създава се Център за
професионално обучение на санитарни инструктори.
Обнародвано е Постановление № 313 от 22 ноември 2016 г. Създава се възможност за
осигуряване на дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или програми,
финансирани със средства от ЕС или от други международни финансови институции и донори,
към дирекциите в Министерството на околната среда и водите и в Изпълнителната агенция по
околна среда да се назначават служители по срочно трудово правоотношение за срока на
съответната дейност по проекта или програмата. Възнагражденията на тези служители се
финансират изцяло със средства на съответния проект или програма.
Обнародвано е Постановление № 314 от 24 ноември 2016 г. В бюджета на
Министерството на икономиката с 347 хил. лв. от реализирани икономии се намаляват
утвърдените разходи по политиката в областта на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност. Средствата се пренасочват в две направления - за програма
"Администрация" и по бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в
търговската политика на ЕС".

Обнародвано е Постановление № 315 от 24 ноември 2016 г. Чрез вътрешнокомпенсирани
разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията се намаляват разходите за административно обслужване, психологическа

и

медицинска експертиза и се увеличават разходите за развитие и поддръжка на транспортната
инфраструктура, съобщенията, електронното управление и информационните технологии.
Обнародвано е Постановление № 316 от 24 ноември 2016 г. Средства в размер на 7 715
241 лв. се предоставят на общините за финансиране на дейностите по модул "Оптимизиране
на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелни общежития". С тях
ще бъдат изплатени обезщетения за септември и октомври 2016 г. при намаляване на
числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и за обезщетения
при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на училища, детски
градини и общежития и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.
Обнародвано е Постановление № 317 от 24 ноември 2016 г. 4 млн. лв., осигурени от
бюджета на просветното ведомство, са предвидени за изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски
градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.
Обнародвано е Постановление № 318 от 24 ноември 2016 г. Приемат се две наредби, с
които се определят нови държавни изисквания за придобиване на висше образование на
образователно-квалификационните степен "бакалавър" и "магистър" по специалности от
регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране".
Обнародвано е Постановление № 319 от 24 ноември 2016 г. По бюджета на МОН са
одобрени допълнителни разходи в размер на близо 3,7 млн. лв., с които ще се изплати
вноската на България за членство в Обединения институт за ядрени изследвания - Дубна за
2016 г. и ще се доплати остатъкът от нея за 2015 г. Институтът е междуправителствена
организация, която осъществява дейност в сферата на физиката на елементарните частици,
ядрената физика и ядрените реакции, физиката на тежките йони, неутронната и реакторна
физика и т. н.
Обнародвано е Постановление № 321 от 24 ноември 2016 г. Кабинетът гласува
допълнителни разходи в размер до 54,6 млн. лв. по бюджета на Министерството на отбраната
за изпълнение на Проект за инвестиционен разход "Осигуряване на летателната годност на
самолети МиГ-29", с който ще се създадат условия ВВС да поддържат/развиват способности

за контрол на въздухоплаването, гарантиране на въздушния суверенитет, прилагане
механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на
ЕС.
Обнародвано е Постановление № 323 от 24 ноември 2016 г. Средства в размер на 1 533
610 лв. се отпускат като обезщетение във връзка с влязло в сила Решение по Международно
арбитражно дело №13/2007 г. за вреди, произтичащи от разходите, направени поради грешки и
пропуски в тръжната документация и в проектите за строителство на сметище Перник.
Обнародвано е Постановление № 324 от 24 ноември 2016 г. Министерският съвет одобри
допълнителни разходи и трансфери в размер малко над 4 млн. лева. Част от тях са за
изплащане на дължимите обезщетения на служители на Сметната палата, придобили право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и за заплащане на дължимите вноски за членски
внос към Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и
професионално пенсионно осигуряване. На Института по океанология към БАН се предоставят
1,1 млн. лв. за финансиране на дейности за завършване на ремонта на научноизследователския кораб "Академик". Поради промени в организацията по подготовката на
изборния процес от страна на Централната избирателна комисия и на Министерството на
външните работи се увеличават и предвидените разходи за подготовката и провеждането на
изминалите избори за президент и вицепрезидент и на национален референдум. За общини са
разчетени 2,389 млн. лв. за неотложни инфраструктурни ремонтни дейности.
Обнародвано е Постановление № 325 от 24 ноември 2016 г. 21 хил. лв. са планирани в
централния бюджет за изплащане на стипендии на деца, постигнали високи резултати на
олимпиади и състезания, по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
Изменена и допълнена е Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти. Урежда се начин за определяне на начална
стойност на обекта при провеждане на процедура за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна собственост.
Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за държавната

собственост. Застроените имоти - публична държавна собственост, ще се застраховат
задължително срещу природни бедствия и земетресения. Предприемането на посочените

мерки е с цел гарантиране на обществения интерес предвид факта, че тези имоти са
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности.
Допълнено е Постановление № 254 от 2016 г. Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда трябва да предостави на Националния доверителен екофонд
3,5 млн. лв. за администриране на пилотна схема на инвестиционната програма "Минерални
води". Програмата ще финансира екологични общински проекти, водещи до оползотворяване
на топлинната енергия на минералните води и като резултат - директно или индиректно
намаляване на емисиите на парникови газове. Ще финансира и част от инвестициите, водещи
до подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води.
Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Министерството на младежта и

спорта. Оптимизира се структурата на ведомството при запазване на сегашната численост. За
сметка на намаляване на щатните бройки в Инспектората и в дирекция "Младежки политики"
се увеличава тази в дирекциите "Координация и контрол на спортната подготовка", "Спорт за
всички и регионална координация" и "Административно-правно и нормативно обслужване".
Изменен

и

допълнен
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Правилникът
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организацията

и

дейността

на

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет. Прецизират се дейностите, за които Комисията приема решения за предоставяне на
средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване,
овладяване или преодоляване на последиците от бедствия, като контролира целевото им
разходване. Средствата се предоставят за финансиране на превантивни дейности и дейности
по подготовка за реагиране, а също за непредвидени разходи за спасителни и неотложни
аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна
система; за неотложни възстановителни работи; възстановителна помощ; обезщетяване на
физически и юридически лица, както и на органите на държавната власт и на местното
самоуправление и за контролни проверки по изпълнението на решенията на Комисията и по
жалби и сигнали.
Обнародвана е Наредба № РД-04-02 от 25 ноември 2016 г. Уреждат се условията и редът
за ползване на информационната система, която Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор трябва да предостави на собствениците на язовирните стени и
съоръженията към тях, която същите са длъжни да ползват. Изчерпателно са определени
данните, отнасящи се до техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към
тях, които трябва да бъдат вписвани в информационната система.

Обнародвана е Наредба № 21 от 23 ноември 2016 г. Регламентират се условията и редът
за регистрацията, пускането на пазара, етикетирането и контрола върху торове, подобрители
на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.
Обнародван е Правилник за устройството и дейността на Държавния логопедичен

център. Фиксират се функциите, дейността, управлението, структурата и организацията на
работа на Държавния логопедичен център като специализирано обслужващо звено в
системата на предучилищното и училищното образование за дейности, свързани с,
квалификацията на педагогическите специалисти и с провеждането на държавната политика за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование по отношение на логопедичната
подкрепа.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за изменение и допълнение на Закона за

Предстоящо

отбраната и въоръжените сили на Република България

обнародване

- Закон за изменение и допълнение на Закона за
акцизите и данъчните складове
ИНТЕРЕСНО

4 декември
Св. вмчца Варвара. Преп. Йоан Дамаскин. Празнуват: Варвара, Барбара и др.

5 декември
Преп. Сава Освещени. Преп. Нектарий Битолски. Празнуват: Сава, Савчо, Светослав,
Владислав(а), Десислава, Слав(чо), Съби, Сабина, Събина, Слави, Слава, Славка и др.
Международен ден на доброволеца

6 декември
Св. Николай, архиеп. Мирликийски, Чудотворец. Празнуват: Николай, Никола, Николета,
Николина, Кольо. Ден на банкера, търговеца, моряците и рибарите и на дарителя

8 декември
Св. Климент Охридски. Професионален празник на Софийски университет и на студента
ЗАБАВНО
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