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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 97 от 2016 година

Изменен и допълнен е Законът за чужденците в Република България.
България Въвежда се
процедура за предоставяне на статут "лице без гражданство". На лица, придобили такъв
статут в България, които притежават разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване
на територията на страната, ще може да се издава документ за самоличност "удостоверение
за пътуване зад граница на лице без гражданство" със срок на валидност пет години. Създава
се електронен регистър в Министерството на външните работи на издадените карти на
членове

на

персонала

на

дипломатическо

или

консулско

представителство,

на

представителство на международна организация в България, както и на членовете на техните
семейства.
Изменен и допълнен е Законът за акцизите и данъчните складове. Въвежда се
определение за употребявани бандероли, което се налага във връзка с констатирани от
митническите органи зачестили случаи на съхраняване на такива бандероли, предназначени
за последващо използване. В случаите на разносна търговия или продажба на тютюневи
изделия без предварителна заявка идентификационните данни на транспортните средства ще
трябва да се вписват в разрешителното за търговия с тютюневи изделия.
Изменен и допълнен е Законът за защита при бедствия. При постъпил сигнал за физическо
лице, което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или
здравето му, предприятията, предоставящи мобилни услуги, ще трябва да извършват справка
за установяване на т.нар. "ползвани клетки" за установяване местоположението на лицето.
Обнародвано е Постановление № 329 от 1 декември 2016 г. Одобряват се допълнителни
разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г. в размер до 3 млн. лв.
за покриване на недостига при изплащане на командировъчните средства на дългосрочно
командированите служители в задграничните представителства на Република България.
Обнародвано е Постановление № 330 от 1 декември 2016 г. Министерски съвет отпусна
допълнителни средства в размер на 5 млн. лв. по бюджетите на общините за покриване на
недостига на средства за превоз на децата и учениците от населените места без детска
градина или училище до най-близките образователни институции.
Обнародвано е Постановление № 331 от 1 декември 2016 г. Допълнителни над 2,5 млн.
лв. ще осигурят финансово дейности по програми "Осигуряване на съвременна образователна
среда",

"Оптимизация

на

училищната

мрежа",

"Достъпно

и

сигурно

училище"

и

"Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното
образование".
Обнародвано е Постановление № 332 от 2 декември 2016 г. В структурата на Техническия
университет - Варна се открива Научноизследователски институт, които координира екипи от
изследователи за разработване на проекти по национални и международни програми и ще
популяризира резултатите от научните изследвания.

Обнародвано е Постановление № 333 от 2 декември 2016 г. Към Стопанска академия
"Димитър А. Ценов" - Свищов се създава Институт

за научни изследвания като

изследователско звено в областта на икономиката и администрацията и управлението, което
извършва научно-приложни изследвания и експертна и консултантска дейност по значими
проекти и програми.
Обнародвано е Постановление № 334 от 2 декември 2016 г. Открива се Институт по
информация

и

сигурност

в

структурата

на

Университета

по

библиотекознание

и

информационни технологии - София. Той е научноизследователско звено, в което ще се
провеждат изследвания, свързани със защита на сигурността на информацията, защита на
сигурността на обекти от критична инфраструктура, сигурността на социалната организация и
националната сигурност.
Обнародвано е Постановление № 335 от 2 декември 2016 г. Одобряват се
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на МВР за 2016 г. За
сметка на намаляване разходите на дипломатическите служби се осигурява финансиране за
задграничните представителства и за дейности в областта на публичната дипломация.
Обнародвано е Постановление № 337 от 2 декември 2016 г. Правителството одобри
допълнителен трансфер в размер на 289 928 лв. по бюджета на държавното обществено
осигуряване. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на
дейности и услуги от правоимащите лица по Закона за ветераните от войните и Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите през третото тримесечие на 2016 г.
Обнародвано е Постановление № 338 от 2 декември 2016 г. С него кабинетът прави
вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2016 г.
Недостигът на средства по бюджетните програми "Държавен здравен контрол", "Промоция и
превенция на незаразните болести", "Профилактика и надзор на заразните болести", "Контрол
на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване", "Осигуряване
на кръв и кръвни продукти", "Спешна медицинска помощ" и "Администрация" се осигурява за
сметка на предвидените разходи по други политики и програми с реализирани икономии.
Обнародвано е Постановление № 339 от 2 декември 2016 г. Допълнителни разходи в
размер на 1 млрд. лв. са одобрени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради - за обезпечаване на сключените договори

по програмата за саниране. Националната програма е в напреднал стадий на изпълнение, като
към момента са регистрирани 4927 сдружения на собствениците, подадени са 3997 и са
одобрени 3441 заявления за интерес и финансова помощ, сключени са 3397 договора между
община и сдружение на собственици, подадени са 3357 искания за финансиране към ББР,
сключени са 2019 тристранни договора за целево финансиране, на 1805 сгради са извършени
технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност, за 897 сгради са сключени
договори и са избрани изпълнители за инженеринг/СМР.
Изменен е Устройственият правилник на Националния център по подготовка и

провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през
2018 г. Увеличава се административният капацитет на Центъра в контекста на задачата му да
подпомага всички координатори по отделните направления на подготовката и провеждането на
председателството. До края на годината още петима служители ще се включат в екипа на
Центъра и така общият му брой ще стане 20 щатни бройки. През 2017 г. той ще достигне
максимален брой от 50 служители, които ще се запазят и през първата половина на 2018 г.,
след което поетапно ще намаляват до закриването на Центъра.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-16 от 2016 г. Нараства размерът на месечното
възнаграждение, което се изплаща допълнително на военнослужещите, отдадени в заповед за
изпълнение на задачи на място по участие в охраната на държавната граница.
Изменена и допълнена е Наредба № Із-895 от 2011 г. Определя се конкретна височина за
всеки вид изделие за подреждане на взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите
изделия в заводска (щатна) опаковка в складовите помещения.
Изменена и допълнена е Наредба № 11 от 2001 г. Въвежда се едногодишно разрешително
за движение на селскостопанската и земеделска техника, валидно за посочената в
заявлението за издаване на същото област и граничещите с нея области. Разрешителното
няма да важи за автомагистралите и скоростните пътища, както и в изрично изброените
пътища от първи, втори и трети клас.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 98 от 2016 година

Изменен и допълнен е Законът за отбраната и въоръжените сили на Република

България. Прецизират се и се допълват правомощията/задълженията на Министерския
съвет, министъра на отбраната, областните управители, ведомствата и юридическите лица с

възложени военновременни задачи с цел създаване на детайлна уредба на държавната
политика в областта на отбраната на страната. Регламентира се законово възможността
въоръжените сили да изпълняват полети със специално предназначение на органите на
държавна власт в България или за нуждите на други ведомства, когато е налице обективна
невъзможност същите да се изпълнят от Авиоотряд 28. Възрастта за прием на войниците и
пределната възраст за служба се намаляват. Изчерпателно се изброяват хипотезите, при
които военнослужещите могат да използват оръжие като крайна мярка.
Обнародван е Законът за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Приема
се държавният бюджет за 2017 г. по приходи, помощи и дарения; по разходи, бюджетни
взаимоотношения и вноска в общия бюджет на Европейския съюз; бюджети на съдебната
власт, на Народното събрание, на Сметната палата, на Администрацията на президента, на
Министерския съвет, на Конституционния съд, на Омбудсмана и на министерствата за 2015 г.
Обнародван е Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Заложено е повишение на минималната работна заплата от 420 на 460 лв. от Нова година.
Увеличава се също минималния осигурителен доход, докато максималният остава 2600 лв.
Вноската за пенсия се вдига с 1 % от 1 януари. Минималната пенсия нараства до 165 лв. от
юли.
Обнародван е Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за

2017 г. Здравноосигурителната вноска остава в размер на 8 %. Предвидените приходи и
трансфери по бюджета на НЗОК са в размер на 3 452 816 000 лв. Разчетените средства са при
прогнозен брой на здравноосигурените лица в страната от около 6,2 млн. души.
Обнародвано е Постановление № 341 от 2 декември 2016 г. Средства в размер над
половин милион лв. са предоставени на общините за осигуряване на целодневна организация
на учебния ден и за защитени училища.
Обнародвано е Постановление № 342 от 2 декември 2016 г. Кабинетът гласува
допълнителни 6 млн. лв. по бюджета на МОН, предназначени за финансиране на "Политика в
областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния
потенциал".
Обнародвано е Постановление № 343 от 2 декември 2016 г. Одобрени са допълнителни
разходи и трансфери в размер на 7,9 млн. лева. По бюджета на Столична община са

разчетени 6 млн. лв. за финансиране изграждането на разширението на бул. "Черни връх". На
Столична община се предоставят и 926 хил. лв. за саниране сградата на Софийската
математическа гимназия. По бюджета на ДАНС за 2016 г. са одобрени 980 хил. лв. за доставка
на технически средства за защита от безжични електронни и комуникационни устройства.
Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Министерството на икономиката.
Увеличава се щатът с една бройка за финансов контрольор за сметка на числеността на
дирекция "Финанси и управление на собствеността". Включват се нови функции и задачи,
които дирекция "Административно обслужване" следва да изпълнява. Нараства и числеността
на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност".
Изменено е Постановление № 125 на Министерския съвет от 2016 г. Предвидените за
2016 г. и 2018 г. лв. средства в размер на 9 млн. лв. за ремонти в комплекс "Бояна" ще се
ползват през 2017 г. Те ще са нужни за обновяване на сградата, за ремонт на сградните
инсталации и въвеждане на енергоефективни мерки, доставка на машини и съоръжения.
Сградата ще се ползва за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз.
Изменени са Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи

предоставяне на електронни съобщителни услуги. Регламентират се техническите
характеристики и параметри на радиосъоръжения от наземни мрежи в обхват 800 MHz.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерство на

Наредба № 12 от 4 ноември 2016 г. за

Предстоящо

здравеопазването

утвърждаване на медицински стандарт "Обща

обнародване

и клинична патология"
Министерство на
образованието и науката

Правилник за изменение и допълнение на

Предстоящо

Правилника за устройството и дейността на

обнародване

Националния център за информация и
документация
Комисия за разкриване на

Правилник за изменение и допълнение на

Предстоящо

документите и за обявяване Правилника за дейността на Комисията за

обнародване

на принадлежност на

разкриване на документите и за обявяване на

български граждани към ДС принадлежност на български гражданин към
и разузнавателните служби
на БНА

ДС и разузнавателните служби на българската
народна армия и нейната администрация

Министерство на
вътрешните работи

Наредба за изменение и допълнение на

Предстоящо

Наредба № 8121з-776 от 2016 г. за реда за

обнародване

организацията и разпределянето на работното
време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство,
времето за отдих и почивките на държавните
служители в МВР
ИНТЕРЕСНО

9 декември
Международен ден за борба с корупцията
Зачатие на св. Анна. Празнуват: Ана, Анна, Анка, Анета, Янка, Янко и др.

10 декември
Ден на човешките права
Световен ден на футбола

11 декември
Международен ден на планините

12 декември
Св. Спиридон. Професионален празник на плетачи, тъкачи и кошничари

15 декември
Международен ден на чая
Св. свщмчк Елевтерий. Преп. Павел Латрийски. Празнуват: Свобода
ЗАБАВНО
***
Paнo cyтpинтa cъдиятa влизa в cгpaдaтa нa cъдa и виждa тaм caмoтeн мъж.
– Bиe ĸaĸвo пpaвитe тyĸa?
– Aми cвидeтeл cъм.
– Πo ĸoe дeлo?
– Aми нe знaм oщe, aмa вce щe ce нaмepи нeщo.
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