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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 99 от 2016 година

Обнародвано е Постановление
ение № 345 от 8 декември 2016 гг. Кабинетът одобри промени
на по бюджетна програма "Администрация
Администрация" на Министерството на земеделието и храните за
2016 г. Те са необходими за осигуряване на средства за персонал в новосъздадената
Изпълнителна агенция "Сертификационен
Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски
фондове".

Обнародвано е Постановление № 346 от 8 декември 2016 г. С 367 хил. лв. се намаляват
разходите по бюджета на Министерството на туризма по политика в областта на устойчивото
развитие на туризма, като те се пренасочват към бюджетна програма "Администрация".
Обнародвано е Постановление № 347 от 8 декември 2016 г. Одобрени са допълнителни
разходи/трансфери в общ размер до 81 162 600 лв. По бюджета на Министерския съвет за
2016 г. се предоставят 23 188 000 лв. за финансово осигуряване на договора за продължаване
на софтуерната осигуровка за програмни продукти за нуждите на държавната администрация.
За Държавна агенция "Разузнаване" са предвидени 1 млн. лв. за неотложни разходи за
осигуряване дейността на агенцията. До 25,6 млн. лв. ще бъдат преведени по бюджета на
съдебната власт за 2016 г. Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив ще получи 1,1 млн. лв. за укрепване и реконструкция на сградата на "Жълтото
училище". На БАН ще бъде осигурено финансиране в размер 5,8 млн. лв. за целево
подпомагане на докторанти и млади учени, за мерки за преодоляване на демографската криза
на Република България, за въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с
младите таланти, за изграждане на Автоматизирана информационна система "Археологическа
карта на България" и за управление на сеизмичния риск за сгради. Останалата част от
средствата се разпределя за инфраструктурни проекти между общини Суворово, Горна
Оряховица, Севлиево, "Марица", Раковски, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Тутракан, Смолян,
Чепеларе, Търговище, Димитровград, Любимец, Хасково, "Родопи", Джебел и Свиленград.
Обнародвано е Постановление № 348 от 9 декември 2016 г. С него правителството
одобри промени в утвърдените разходи по бюджетните програми на Министерството на
околната среда и водите. Чрез тях се осигурява финансирането на дейности по управлението
на водите, подобряване качеството на атмосферния въздух, биоразнообразието, контролната
и превантивната дейност и климата.
Обнародвано е Постановление № 349 от 9 декември 2016 г. Допълнителни 160 хил. лв. се
пренасочват за изплащане на обезщетения на персонал в Министерството на енергетиката за
сметка на намаление на очаквана икономия по показател "Издръжка и текущи разходи".
Обнародвано е Постановление № 350 от 9 декември 2016 г. Одобрени са допълнителни
трансфери в размер на 270 383 лв. по бюджетите на общини. Средствата са предвидени по
бюджета на МОН за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Без
свободен час в училище" и "Информационни и комуникационни технологии в системата на
предучилищно и училищно образование", одобрени в началото на годината. С тях ще бъдат

изплатени реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които са замествали свои
отсъстващи колеги в периода септември-октомври т. г. С тях ще се финансират и годишните
разходи за интернет на две училища, преминали от държавно на общинско финансиране.
Обнародвана е Наредба № 12 от 4 ноември 2016 г. Утвърждава се медицинският стандарт
"Обща и клинична патология", който определя изискванията за качество, оптималност и
адекватност на всички видове патоморфологични изследвания и дейности в обхвата на
медицинската специалност "Обща и клинична патология".
Изменена и допълнена е Наредба № 8121з-776 от 2016 г. Променя се периодът на отчитане
на положения от служителите на Министерството на вътрешните работи труд, които са на
сумирано изчисляване на работното време - от едномесечен на тримесечен период. При
бедствия и други извънредни ситуации ще се полага извънреден труд до 25 часа на
тримесечен период и до 100 часа годишно.
Обнародвани са Правила за балансиране на пазара на природен газ. Те регламентират
реда и начина за подаване на заявки и коригиращи заявки за пренос, обработване,
отхвърляне, съгласуване с оператори на съседни преносни системи, както и за пренос от
оператора във вътрешни входни и изходни точки на газопреносните мрежи, и потвърждаването
на тези заявки от оператора на преносна система в точките на междусистемно свързване.
Уреждат се също условията и метода за общ обмен на данни с ползвателите на мрежите във
връзка с процеса на подаване на заявките.
Изменени и допълнени са Правилата за търговия с природен газ. Сделките с природен газ
могат да се сключват и след договаряне на електронна платформа.
Обнародвано е Споразумение между Република България и Китайската народна

република за превенция и борба с престъпността. Страните ще си сътрудничат в
предотвратяването, противодействието, разкриването и разследването на престъпления
срещу личността, транснационална организирана престъпност, незаконен трафик на наркотици
и психотропни вещества и прекурсори, трафик на хора, изпиране на пари, измами, други
финансови и икономически престъпления, документни измами, корупционни престъпления,
киберпрестъпления, контрабанда, тероризъм и финансиране на тероризъм, трафик на
културни ценности и произведения на изкуството и други престъпления, за които е
необходимо.
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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 100 от 2016 година

Обнародвано е Постановление № 351 от 12 декември 2016 г. Кабинетът предостави 10
млн. лв. за преодоляване на последствията от инцидента на територията на община Хитрино.
С тях ще се финансират целеви социални програми за населението на общината и ще се
изгражда,

възстановява,

реконструира

и

ремонтира

на

общинска

собственост

и

инфраструктура.
Обнародвано е Постановление № 352 от 14 ноември 2016 г. Приема се нова наредба за
повърхностните води, която урежда реда и начина за използване на повърхностните води и
водните обекти, процедурата за издаване на разрешителни и условията, при които се те
издават за водовземане и ползване от повърхностен воден обект.
Обнародвано е Постановление № 353 от 14 ноември 2016 г. С него е приет нов
Устройствен правилник на Министерството на финансите, който е изработен въз основа на
резултатите от функционален анализ на администрацията на ведомството. Създава се
дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит". В новата дирекция ще се обединят
функциите и численият състав на дирекция "Вътрешен одит" и на двете централни
хармонизиращи звена, съществуващи в дирекция "Вътрешен контрол". По този начин ще се
оптимизира работата в изпълнение на една от функциите на министъра на финансите,
свързана с провеждането, координирането и контролирането на държавната политика в
областта на вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор. Също така се въвежда
допълнителна възможност експерти с натрупан опит да участват в разработването и
изготвянето на методологически указания в областта на вътрешния одит и контрол в
публичния сектор.
Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на Националния

център за информация и документация. Дейностите по издаване на удостоверения
APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, както и поддържането на
регистрите от началото на 2017 г. ще бъдат вменени във функциите на центъра. Той също ще
поддържа Регистъра за научната дейност в Република България и ще координира дейността
на националния регистър с европейската мрежа на научни регистри - ЕУРОКРИС.
Обнародвана е Наредба № 15 от 8 декември 2016 г. Тя определя държавният
образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата. Инспектирането
е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на

предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент от
дейността им и определяне на насоките за подобряване.
Обнародвана е Наредба № 16 от 8 декември 2016 г. С нея се утвърждава държавният
образователен стандарт за управление на качеството в институциите, който включва същност,
принципи и цели на управлението на качеството, рамкови изисквания към него, както и
органите за управление.
Изменен и допълнен е Правилникът за дейността на Комисията за разкриване на

документите и за обявяване на принадлежност на български гражданин към
държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия и
нейната администрация. В администрацията на комисията се създава длъжност служител
по сигурността на автоматизираните информационни системи като се определят същността и
задълженията на служителя. Част от функциите на дирекция "Финансово-стопански и правноадминистративни дейности" се пренасочват към Дирекция "Архив".
Обнародван

е Меморандум за разбирателство между Република България и

Република Гърция за сътрудничество в рамките на Атинския многонационален
координационен център за морски транспорт. Целта на Атинския център е да разреши
проблемите на своите членове с осигуряването на достъп до стратегически морски транспорт.
Това се постига чрез поддържане на база данни за налични плавателни съдове от всички
типове и тяхното осигуряване за нуждите на заявителя в необходимите срокове и в
съответствие с неговите изисквания.
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
ВКС постанови:

Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. по тълк. д. № 5/2014 г., ОСГК на
ВКС, с което се приема, че:
1. За упълномощаване с последиците по чл. 36, ал. 2 ЗЗД за валидно разпореждане с
имущество на упълномощителя, необходимо и достатъчно е в пълномощното общо да е
изразена неговата воля за овластяване на пълномощника да извършва разпореждане от
негово име. Не е необходимо в пълномощното да са посочени вид разпореждане, конкретни по
вид сделки или действия на разпореждане, нито техни елементи - определено имущество,

цена (стойност) и пр., нито лице, в полза на което да се извърши разпореждане. Обемът и
ограниченията на учредената за пълномощника представителна власт за разпореждане
изцяло се определят от изявената за това воля на упълномощителя в пълномощното.
Само когато правна норма изрично установява определени изисквания относно необходимото
съдържание на даден вид пълномощно, то следва да отговаря на тях.

2. Договор, сключен от лице, действало като представител, без да има представителна власт,
е в състояние на висяща недействителност и не поражда целените с него правни последици.
Същите настъпват, ако лицето, от името на което е сключен договорът, го потвърди съгласно
чл. 42, ал. 2 ЗЗД. При липса на потвърждаване, на недействителността може да се позове
само лицето, от името на което е сключен договорът или неговите универсални
правоприемници.
3. Договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във
вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 ЗЗД, не поражда целените с него правни
последици и е недействителен. На тази недействителност може да се позове само
представляваният или неговите универсални правоприемници.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за изменение и допълнение на Закона

Предстоящо

за движението по пътищата

обнародване

- Закон за изменение и допълнение на Закона
за българските лични документи
- Закон за изменение и допълнение на Закона
за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия
Министерство на
правосъдието

Наредба за изменение и допълнение на

Предстоящо

Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава

обнародване

пета от Закона за българското гражданство

Министерство на
икономиката

Договор между правителството на Република

Предстоящо

България и правителството на Ислямска

обнародване

република Пакистан за взаимно насърчаване и
защита на инвестициите
Министерство на
транспорта,
информационните

Спогодба между правителството на Република

Предстоящо

България и правителството на Държавата

обнародване

Израел за морско търговско корабоплаване

технологии и съобщенията

ИНТЕРЕСНО

17 декември
Св. прор. Даниил и св. 3 отроци Анания, Азария и Мисаил. Празнуват: Данаил, Даниел,
Даниела и др.

18 декември
Международен ден на мигранта

20 декември
Международен ден за човешка солидарност
Св. свщмчк Игнатий Богоносец. Св. Йоан Кронщадски. Празнуват: Игнат

22 декември
В Северното полукълбо се наблюдава зимно слънцестоене и начало на
астрономическата зима, а в Южното полукълбо лятно слънцестоене
Св. вмчца Анастасия. Празнуват: Анастасия
ЗАБАВНО
***
Подсъдими, разкажете своята версия.
- Ами какво... вървим си по улицата и гледаме вратата на един апартамент отворена. Мислим
си - вероятно крадци. Влизаме, проверяваме - няма крадци! Мислим си - сега ги няма, ще
дойдат после! И решихме: трябва да се спасят вещите. Та изнесохме всичко ценно... с
благородни намерения и после да върнем всичко. Ние си записахме адреса.
- И защо не сте се върнали половин година?
- Как защо? Бяхме заети - спасявахме други апартаменти от крадци...
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