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НОРМИ


Обнародвани са:

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 3 от 2017 година

Постановление № 384 от 30 декември 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет, с което са изменени и допълнени:
 Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за
размера на дължимите вноски във Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения" (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.);
 Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за
размера на дължимите вноски във Фонд "Радиоактивни отпадъци" (обн., ДВ, бр. 112 от
2003 г.).
С измененията се актуализират текстове в двете наредби в съответствие с действащото
законодателство, променената структура на Министерския съвет и обособяването на
Министерството на енергетиката като отделно ведомство. Отчетена е необходимостта от

уеднаквяване изискванията на двата фонда, които касаят дейността на Държавното
предприятие „Радиоактивни отпадъци“, по отношение на структуриране на работните програми
и отчитане на извършените дейности.
Постановление № 1 от 6 януари 2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите,
които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните
съобщения. Поправките въвеждат еднократна административна такса и годишна такса за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър с обхват 800
MHz за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги.
Инструкция за допълнение на Инструкция № 8121з-1122 от 2015 г. за реда за обработка на
лични данни в Министерството на вътрешните работи. С § 92 от Закон за изменение и
допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 81 от 14 октомври
2016 г.) в сила от 14.10.2016 г. се правят допълнения в чл. 32 и чл. 33 от Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД). Със законовите изменения се допуска, администраторът на лични данни,
писмено да оправомощи длъжностно лице, което да разглежда и да се поизнася по постъпили
заявления за достъп до лични данни по чл. 26 и упражняване на права по чл. 28а от ЗЗЛД. С
промените в инструкцията, тя се привежда в съответсвие с разпоредбите на чл. 32 и чл. 33 от
ЗЗЛД и в нея се включва предвидената възможност за оправомощаване.



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 4 от 2017 година

Обнародвани са:
Наредба № РД -02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри. Наредбата е приета на основание чл. 31 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и е съобразена с последните промени в закона.
С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаване, поддържане и
съхраняване на кадастралната карта и кадастралните регистри. С наредбата се определят и
класификаторът за начина на трайно предназначение на териториите, начина на трайно
ползване и предназначение на недвижимите имоти.
Въведено е създаването и поддържането на информационно-административна карта, която ще
отразява целия процес по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Определени са източниците на данни, които се използват за създаване на кадастралната карта
и кадастралните регистри. Регламентирани са етапите по създаване на кадастралната карта и
кадастралните регистри и дейностите, които се извършват в тези етапи.

В отделна глава е разписан редът за създаване на кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизирана територия, чрез преобразуване на данните от картата на
възстановената собственост.
Създадено е задължение за Агенцията по геодезия, картография и кадастър, кадастралната
карта и кадастралните регистри да бъдат актуализирани с всички изменения в основните
кадастрални данни, които са настъпили в периода на преобразуването.
По изцяло по нов подход е структурирана глава „Поддържане на кадастралната карта и
кадастралните регистри“. Регламентирани са множество въпроси, поставени от практиката по
прилагане на ЗКИР, като промяната на границите на собствениците по взаимно съгласие,
отразяването на подробните устройствени планове, реда за прилагане на съдебни решения и
др. Акцентирано е върху по-сложните и специфични случаи на изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри. Отразено е отпадането в ЗКИР на изискването за съставяне на
акт за непълноти или грешки при провеждане на процедура по изменение на кадастралната
карта.
Разписана е процедура за отстраняване на явна фактическа грешка, пренесена в кадастралната
карта при преобразуването на картата на възстановената собственост. Определени са
дейностите, които се извършват от правоспособното лице по кадастър и от службите по
геодезия, картография и кадастър, в процедурата по отстраняване на явната фактическа
грешка.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело.
Регламентират се условията и реда за ползване на военно-почивните бази за военнослужещите
и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в
международни организации или в други международни инициативи на територията на страната,
както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен
договор.
Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието
на оборудването на морските кораби. Наредба определя: техническите изисквания към
оборудването на морските кораби; процедурите за оценяване на съответствието с техническите
изисквания и начините на удостоверяване на съответствието; прегледите на морските кораби
за съответствие на оборудването им с техническите изисквания към него; условията и редът за
нотифициране на органи за извършване на оценяване на съответствието.

С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 23 юли 2014 година относно морското оборудване и за отмяна на Директива
96/98/ЕО на Съвета (ОВ, L 257/146 от 28 август 2014 г.).
Постановлении № 2 от 6 януари 2017 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания
към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека. Приемането на
наредбата се обуславя от необходимостта в националното законодателство да бъде
транспонирано европейско законодателство и да се въведат разпоредбите на Директива (ЕС)
2015/2203 на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата
на държавите-членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от
човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета.
Постановление № 4 от 9 януари 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. Одобрените допълнителни разходи по
бюджета на ведомството за 2017 г. са както следва: 5 000 000 лв. са предвидени за текущи
разходи за изпълнение на дейности по противодействие на битовата престъпност, а 2 000 000
лв. за закупуване на нови моторни превозни средства.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано
Тълкувателно дело № 3/2016 г., по което Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК)
на ВКС трябва да приеме тълкувателно решение по въпроса „Следва ли да се приеме за
изгубило сила приетото в т. 3 от Тълкувателно решение № 3/2013 г. по т. д. № 3/2013 г., че
„Положеният общественополезен труд от трансферирания осъден български гражданин в
осъдилата го държава трябва да бъде зачетен от съда за намаляване срока на наказанието,
освен ако определеният от издаващата държава остатък за изтърпяване е изчислен след
зачитане на положения труд“?“

АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Ведомство/подател

Наименование

Състояние

Министерски съвет

Постановление № 3 от 9 януари 2017 г. за приемане на
Наредба за общите изисквания към информационните
системи, регистрите и електронните административни
услуги

Министерство на
финансите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8
от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за Предстоящо
подаване и съхранение на данни от работодателите,
обнародване
осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
в брой 5
самоосигуряващите се лица

Министерство на
културата

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5
Предстоящо
от 2007 г. за условията и реда за провеждане на
обнародване
конкурси за предоставяне на средства от Национален
в брой 5
фонд "Култура"

Наредба № 1 от 5 януари 2017 г. за съхранение,
Министерство на
транспортиране и износ на неодобрени активни
земеделието и храните
вещества

Предстоящо
обнародване
в брой 5

Предстоящо
обнародване
в брой 5

Министерство на
вътрешните работи

Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-782 от
Предстоящо
2015 г. за определяне вида, условията и реда за
обнародване
издаване и ползване на служебните карти в
в брой 5
Министерството на вътрешните работи

Комисия за финансов
надзор

Наредба № 53 от 23 декември 2016 г. за изискванията
към отчетността, оценката на активите и пасивите и
Предстоящо
образуването на техническите резерви на
обнародване
застрахователите, презастрахователите и Гаранционния в брой 6
фонд

Президент на
републиката

Указ № 1 от 6 януари 2017 г. за изменение на Указ № 85
от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите Предстоящо
във Въоръжените сили на Република България и
обнародване
Националната служба за охрана, изискващи висши
в брой 7
офицерски звания

Министерство на
околната среда и
водите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от
Предстоящо
2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
обнародване
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
в брой 7
при депониране на отпадъци

Министерство на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847
от 2010 г. за въвеждане на национална процедура за
достъп до пазара на въздушни превозвачи на
Предстоящо
Общността, установени в Република България, по
обнародване
въздушни линии, договорени съгласно международни
в брой 7
договори на Република България с държави извън
Европейския съюз

Комисия за финансов
надзор Министерство
на вътрешните работи
Министерство на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията

Наредба № 54 от 30 декември 2016 г. за регистрите на
Гаранционния фонд за обмена и защитата на
информацията и за издаването и отчитането на
задължителните застраховки по чл. 461, т.1 и 2 от
Кодекса за застраховането

Предстоящо
обнародване
в брой 7

ИНТЕРЕСНО
13 януари
Професионален празник на работещите в областта на киното – Обявен с Решение на МС от 27
декември 2005 г.
14 януари
Банго Васил – Циганската Нова година (празнува се по Юлиански календар)
Празник на войските на министерството на транспорта – (обявен с Решение на Министерски
съвет от 6 януари 1994 г.)
16 януари
Професионален празник на хората, работещи в областта на растителната защита (обявен с
Решение на Министерски съвет 28 септември 2005 г.)
17 януари
Православна църква – Свети Антоний Велики (Антоновден)
18 януари
Атанасовден (Имен ден празнуват Атанас, Атанаска, Наско, Начо, Таню, Тинка и др.)
Международния ден на Снежния човек

ЗАБАВНО
***
– Синко, не слагай тубата с бензина до огъня!
– Тате, стига вече с тия суеверия!
***
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