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

НОРМИ

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 1 от 2017 година

Изменена и допълнена е Наредба № 117 от 2005 г.
г Промените са във връзка с
привеждането на наредбата в съответствие с изискванията на общностното законодателство
по отношение на невалидността на ЕС сертификат за одобряване на типа на нови моторни
превозни средства.
Обнародвана е Наредба № РД
РД-02-20-6
6 от 19 декември 2016 г. С нея се определят
минимални изисквания за физическа
фи
сигурност на строежите при проектирането и
изграждането им, класификаторът на строежите по клас на физическа сигурност, както и

техническите изисквания за проектиране и влагане на елементи за физическа защита на
строежите.
Изменена и допълнена е Наредба № Із-1971 от 2009 г. Регламентира се начинът на
задействане на вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от складове от
подклас

на

функционална

пожарна

опасност

Ф5.2

с

автоматични

спринклерни

пожарогасителни инсталации. Предвиждат се характеристики за наличието на шахти при
водоснабдяване за пожарогасене от подземни води. Създава се възможност самостоятелни
сгради за разполагане на стационарни помпи и резервоари за пожарогасене да бъдат
проектирани от пожаронезащитени стоманени конструкции. Системите за пожароизвестяване и
пожарогасене, системите за гласово уведомяване, системите за създаване на повишено
налягане, аварийните вентилационни инсталации, вентилационните системи за отвеждане на
продуктите на горене от етажните евакуационни пътища, системите с диференциално
налягане и помпите за противопожарни нужди ще се захранват с електрическа енергия като
потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването. Фиксират се
изискванията към топлоизолационни продукти, използвани за покривите на строежи от
различните групи.
Обнародвана е Наредба № 23 от 21 декември 2016 г. С нея се определят дейността и
организацията на работа на комисиите по тютюна, редът за разглеждане на споровете по
окачествяването на тютюна, професионалните изисквания за експертите по окачествяване на
тютюна, редът за упражняване на контрол при окачествяването и изкупуването на тютюна.
Обнародвана е Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. Тя урежда обстоятелствата, при
които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват
потребителите за нарушения на сигурността на личните им данни, формата и начина на
уведомяването.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 2 от 2017 година

Обнародвано е Постановление № 377 от 28 декември 2016 г. Министерският съвет
одобри 15 млн. лв. за извършване на ремонтни дейности в болнични помещения към болница
"Лозенец", както и за доставка на медицинска техника и оборудване за нуждите на болницата.
Допълнителни разходи са гласувани и по бюджета на Националната служба за охрана в
размер на 520 000 лв. за изплащане на дължими обезщетения при освобождаване от военна
служба. Предвидени са 4 млн. лв. по бюджетите на общини Видин, Ново село, Димово, Кула и
Ружинци за реализиране на инфраструктурни проекти. Дейностите са свързани приоритетно с

ремонт на общинска улична мрежа и транспортна инфраструктура. Средствата се осигуряват
чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2016 г. и за сметка на
предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Обнародвано

е

Постановление

№

378

от

28

декември

2016

г.

Чрез

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. се предоставят
допълнителни 3,5 млн. лв. по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд, като
общият им размер за годината достига 29,5 млн. лв. Средствата са предназначени за
изплащане на 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 № 379 от 28 декември 2016 г. Вътрешнокомпенсирани
промени са одобрени и по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. 850 хил. лв. са отпуснати за изпълнение на целите по "Политика за
поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с
подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и
геозащита", както и за бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна
инфраструктура".
Обнародвано

е

Постановление

№

381

от

28

декември

2016

г.

Чрез

вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието се
пренасочват 385 хил. лв. към бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите".
С тях ще се обезпечат дейностите, свързани с поддържането на местата за лишаване от
свобода.
Обнародвано е Постановление № 382 от 29 декември 2016 г. Приема се нова Наредба за
условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на
предоставяне на услуги. С нея се въвеждат изискванията на европейски директиви, които
определят условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в
рамките на предоставяне на услуги. Тя определя условията на труд, които следва да бъдат
осигурени на командированите или изпратени работници и служители от България в друга
държава-членка на ЕС, в страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство или в Швейцария. Те не могат да бъдат по-неблагоприятни за работниците от
условията, установени в приемащата държава и се отнасят до работното време, почивки,

отпуски, възнаграждения (включително за извънреден труд), безопасност и здраве при работа
и други. Регламентират се и правилата за командироването или изпращане на служители от
тези страни у нас.
Обнародвано е Постановление № 383 от 29 декември 2016 г. Приета е Тарифа за таксите
за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Предвижда се възстановяване
на разходите на водни услуги, вкл. тези за околна среда и за ресурса, както и прилаганото на
принципа "замърсителят плаща".
Изменена е Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. Удължава се срокът за износване от
служителите на Министерството на вътрешните работи на униформени облекла, създадени
съобразно вече отменени изисквания.
Обнародвана е Спогодба между Република България и Република Косово за

международни автомобилни превози на пътници и товари. Страните ще си сътрудничат
за развитието на търговските и икономическите отношения между тях, както и за развитието на
автомобилните превози на пътници и товари между двете държави и транзит през техните
територии в условията на пазарна икономика.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерски съвет

Постановление № 384 от 30 декември 2016 г.

Предстоящо

за изменение и допълнение на нормативни

обнародване

актове на Министерския съвет
Министерство на

Инструкция за допълнение на Инструкция №

Предстоящо

вътрешните работи

8121з-1122 от 2015 г. за реда за обработка на

обнародване

лични данни в Министерството на вътрешните
работи
Министерство на
транспорта,
информационните
технологии и съобщенията

Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за

Предстоящо

техническите изисквания и оценяване

обнародване

съответствието на оборудването на морските
кораби

Министерство на отбраната Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното

Предстоящо
обнародване

дело

ИНТЕРЕСНО

1 януари
Международен ден на молитвата за мир
Ден на световното семейство
Нова година. Обрезание Господне. Св. Василий Велики. Св. мчк Василий Анкирски.
Празнуват: Васил(а), Василка, Васко, Васка, Васа, Весела, Веселин(а), Вълко и др.

2 януари
Предпразненство на св. Богоявление. Св. Силвестър, папа Римски. Преп. Серафим
Саровски Чудотворец. Празнуват: Силвия, Силвестър
ЗАБАВНО
***
Крадец споделя със свой колега:
- Вчера имах нещастието да попадна в апартамент на един адвокат, който ме хвана на
местопрестъплението!
- И какво ти направи?
- А, нищо, само ме посъветва повече да не правя така.
- Е-е, ти леко си се отървал!
- Луд ли си?! Взе ми 200 лв. за правна консултация!
***
РЕДАКЦИЯ
Главен редактор: Валентина Савчева
Отговорен редактор: Сузана Георгиева
Безотговорен редактор: Веселин Петров
Електронна поща: actual@ciela.net
Брой абонати към 18 ноември 2016 г. - 3379

