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Изменен и допълнен е Законът за движението по пътищата. Забранява се безпричинно
извършване на маневри, изразяващи се в рязка промяна посоката на движение, и движение
или спиране в аварийната лента на автомагистрала без да има повреда или неизправност на
пътното превозно средство. При движение в тунел ще бъде задължително включването на
къси светлини. Въвежда се също задължение за използване на гуми, предназначени за зимни
условия в периода от 1 ноември до 1 март. Криминализират се организираните гонки по
обществените пътища. Въвеждат се по-строги наказания при управление на пътно превозно
средство след употребата на алкохол, наркотични вещества или техните аналози, както и при
движение в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път.

Изменен и допълнен е Законът за българските лични документи. Създава се правна
възможност личните карти на българските граждани да съдържат данни и удостоверения за
електронна идентичност и квалифициран електронен подпис. Не се урежда задължителна
смяна на личните карти на българските граждани - промяната ще стане поетапно при изтичане
на настоящите лични карти. Ако в заявлението за издаване лицето е заявило желание за това,
на електронния носител на информация в личната карта ще се записват и биометричните му
данни в отделен защитен сегмент на носителя.
Изменен и допълнен е Законът за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Въвежда се забрана за пускането на пазара на изделия за пушене, различни от тютюневи
изделия. Тя ще влезе в сила след като министърът на икономиката съвместно с министъра на
здравеопазването уведоми Европейската комисия за въвеждането на забраната и комисията
вземе положително решение.
Изменена е Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност

по наемане на работа. Редът за регистрация за посредническа дейност по наемане на
работа се облекчава. Отпада изискването кандидатите да прилагат удостоверения от
Националната агенция за проходите и съответната община за наличието или липсата на
задължения към датата на подаване на заявлението за регистрация в Агенцията по заетостта.
Необходимите документи ще се изискват по служебен път. Посредниците няма да трябва да
уведомяват ИА "Главна инспекция по труда" при промяна на офиса за извършване на
посредническа дейност, както и при откриване на офиси в населени места извън мястото на
регистрацията им.
Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 1999 г. Променя се процедурата, по която се
отстраняват нередовности на молби за промяна на гражданството и приложения към тях.
Обнародван е Правилник за администрацията на Върховния касационен съд. С него се
определят звената на администрацията във Върховния касационен съд, функционалните им
характеристики, организацията на работата, редът за провеждане на конкурс за съдебни
служители, условията и редът за присъждане на рангове и за повишаване в ранг, както и
длъжностното разписание и типовите длъжностни характеристики на съдебните служители,
условията за несъвместимост за съдебен служител и органът по назначаването му.
Администрацията на ВКС се състои от: главен секретар, кабинет на председателя, съдебни
помощници и съдебни служители от специализираната и от общата администрация.

Обнародван е Договор между Република България и Ислямска република Пакистан за

взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Документът цели създаване и
поддържане на справедливи и безпристрастни условия за инвестиции от инвеститори на една
страна

на

територията

на

другата.

Така

ще

бъде

спомогнато

разширяването

на

икономическите връзки между двете страни и ще бъдат стимулирани инвестиционните
инициативи.
Обнародвана

Спогодба

е

между

правителството

на Република България

и

правителството на Държавата Израел за морско търговско корабоплаване.
Регламентирано е предоставянето на еднакъв режим на корабите по отношение на ползването
на услуги, свързани с морското търговско корабоплаване, какъвто имат корабите, плаващи под
национално знаме. След подписването на стратегическия документ двете страни взаимно ще
признаят документите за националност на корабите, международните свидетелства за тонаж,
самоличност и правоспособност на моряците, издадени от компетентните органи на другата
държава. Уреждат се още условията за престой в пристанищата и безвизовия режим за
моряците, преминаването през територията на другата страна, както и помощта, оказвана на
бедстващи кораби.
•
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Обнародвано е Постановление № 355 от 15 декември 2016 г. Приета е нова тарифа за
таксите, които се събират при представяне на административни услуги по Закона за туризма.
Привеждат се действащите към момента такси в съответствие с методите за тяхното
изчисление, като се намалява административната тежест на бизнеса и гражданите.
Разглеждането на заявление за регистрация на туроператорска и на туроператорска агентска
дейност ще се таксува по 500 лв. За вписване в Регистъра на туроператорите туристически
агенти и издаването на удостоверение на регистрация ще се заплаща такса в размер на 3500
лв., съответно 1800 лв. За категоризиране на места за настаняване клас А ще се събират такси
от 500 лв. до 5000 лв. в зависимост от броя на стаите им, а за местата за настаняване клас Б от 200 лв. до 4000 лв. За категоризиране на заведения за хранене и развлечения сумите са от
150 лв. до 2000 лв. според броя на местата за сядане. При балнеолечебни (медикъл спа), спа,
уелнес и таласотерапевтични центрове ще се събират 500 лв. за разглеждане на заявление за
сертифициране, а вписването им в националния туристически център и издаване на
сертификат – 1000лв. Правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители ще се
вписват в специализирани регистри срещу такса в размер на 125 лв.

Обнародвано е Постановление № 356 от 15 декември 2016 г. С промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се намаляват
разходите на административното обслужване, медицинска и психологическа експертиза, като
средствата се прехвърлят за управление и развитие на транспорта, електронната и
съобщителна инфраструктура, електронното управление и информационните технологии.
Предвидено е 1 263 270 лв. от сумата да бъдат използвани за покриване на част от разходите
по покупката на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания. Корабът е
включен в ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., в рамките на проекта
"Подобряване на системите за навигация и типохидрографните изменения по р. Дунав-фаза 2".
Обнародвано е Постановление № 357 от 15 декември 2016 г. Правителството одобри
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 117 660
лв. Средствата са предвидени за изплащане на обезщетения по сключени в периода
октомври-декември т. г. споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в
разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни
производства.
Обнародвано е Постановление № 358 от 15 декември 2016 г. Вътрешнокомпенсирани
промени са одобрени по бюджета на Министерството на правосъдието. Те целят финансовото
осигуряване на Главните дирекции "Охрана" и "Изпълнение на наказанията", както и
попълване на недостиг по бюджета програма "Администрация".
Обнародвано е Постановление № 359 от 15 декември 2016 г. Отменя се ПМС №71 от
2014 г., с което са утвърдени стандарти за вътрешен одит в публичния сектор. При
осъществяване на дейността по вътрешен одит ще се прилагат международните стандарти за
професионална практика по вътрешен одит, издадени от Института на вътрешните одитори
във Флорида.
Обнародвано е Постановление № 360 от 15 декември 2016 г. Кабинетът одобри
допълнителни трансфери към Министерството на културата за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в размер на 5 805 лв.
Обнародвано е Постановление № 361 от 16 декември 2016 г. Оптимизацията на
разходите по бюджета Министерството на културата води до увеличаване на финансирането
по програми "Национален фонд "Култура", "Популяризиране на българската култура в
чужбина", "Сценични изкуства", "Обучение на кадри в областта на изкуствата и културата",

"Администрация", "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския
книжен сектор, библиотеки и читалища", "Опазване на недвижимото културно наследство".
Обнародвано е Постановление № 362 от 16 декември 2016 г. С промените по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството се осигуряват средства за
изпълнение на целите по политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и
ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на
растеж и подобряване качеството на жизнената среда и политиката за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита.
Обнародвано е Постановление № 363 от 16 декември 2016 г. Чрез намаляване на
предвиденото финансиране по три програми по бюджета на Министерството на финансите се
предоставят 5 млн. лв. по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд, като
общият им размер за 2016 г. стана 26 млн. лева. С предоставянето на средствата се цели да
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.
Обнародвано е Постановление № 364 от 16 декември 2016 г. Осигурени са 587 270 лв. за
покриване на част от разходите за ремонта на ОУ "Христо Смирненски" в Карнобат, направени
от общината за възстановяване на покривната част на учебното заведение, унищожена след
стихийно възникнал пожар преди няколко месеца. Разчетени са също 14,664 млн. лв. по
бюджетите на общини за реализиране на инфраструктурни проекти на територията на цялата
страна.
Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2007 г. Въвеждат се изискванията на европейското
законодателство във връзка с осигуряването на координирана процедура за оценката за
въздействието върху околната среда и за оценката за влошаване на състоянието на водите в
съответствие с Рамковата директива за водите.
Изменена и допълнена е Наредба № 100 от 2006 г. Правят се корекции в процентите
сортова чистота, на които трябва да отговарят сертифицираните семена от сортове рапица.
Въвеждат се и задължителни изисквания към етикетите, с цел да се предотвратят измамни
практики.

Изменена и допълнена е Наредба № 16 от 2007 г. Създава се уредба на условията и реда за
предоставяне на временна национална защита на наименованията, чиито заявленияспецификации са изпратени в Европейската комисия.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за изменение и допълнение на

Предстоящо

Кодекса на труда

обнародване

- Закон за изменение и допълнение на Закона
за особените залози
- Закон за противодействие на тероризма
- Закон за изменение и допълнение на Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България
- Закон за изменение и допълнение на Закона
за електронните съобщения
- Закон за изменение и допълнение на Закона
за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехнически изделия
Национален осигурителен
институт

Наредба за изменение и допълнение на

Предстоящо

Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и

обнародване

изплащане на паричните помощи за
профилактика и рехабилитация
ИНТЕРЕСНО

23 декември
Преп. Наум Охридски. Св. 10 мчци в Крит. Св. мчк Геласий. Празнуват: Бисер, Бисера,
Бисерка, Бистра, Наум

24 декември
Бъдни вечер
Св. прпмчца Евгения. Преп. Николай воин, българин. Празнуват: Евгения, Евгений,
Женя, Бистра и др.

25 декември
Рождество Христово. Празнуват: Божидар, Емил, Христо, Християн, Христин,
Кристиян, Кристиан, Христа, Христина, Радослав, Кристина, Кристиана, Младен,
Радомир, Радостин(а), Радослава, Емануил и др.

26 декември
Ден на бащата
Събор на Пресвета Богородица. Св. Йосиф Обручник. Св. цар Давид. Св. Яков, брат
Божий. Празнуват: Йосиф и Давид

27 декември
Св. първомъченик и архидякон Стефан. Преп. Теодор Начертаний. Празнуват: Стефан,
Стефка, Стефания, Стефчо, Стоян, Стоянка, Стойно, Стойко, Стойне, Стойна,
Стоил, Стоимен, Стамен, Цанка, Цонка, Цонко, Станимир, Станимира, Станислав,
Станислава, Венцислав(а), Стана, Станко, Станчо, Цанко, Цона и др.

28 декември
Международен ден на киното

29 декември
Международен ден на биологичното разнообразие
ЗАБАВНО
***
Инспектор мъмри директора на затвора:
- Охраната е много лошо организирана. Просто е невероятно, че през последните две години
не е избягал нито един затворник!
- Много е просто. Всяка сутрин чета на затворниците вестниците с новините за това, което
става от другата страна на стените на затвора.
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