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

НОРМИ

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 11 от 2017 година

Изменен и допълнен е Законът за пътищата. Въвежда се нов вид такса - компенсаторна
такса. Размерът ѝ се определя от Министерския съвет с тарифа, в зависимост от вида на
пътното превозно средство. Същата ще дава право на водач, който се е движил по
републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива,
които са извън нея или по техни участъци без заплатена винетна или ТОЛ такса, да довърши
пътуването си в рамките на 24 часа след заплащането ѝ. Основание за заплащане на тази
такса ще е налице единствено тогава
тогава, когато потребител е използвал републиканската пътна
мрежа, без да е заплатил законоустановените такси за ползване на пътната мрежа.

Обнародвано е Постановление № 20 от 25 януари 2017 г. С него се приема Наредба за
разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци. Тя урежда
изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците, подходящите за
оползотворяване биоотпадъци и други биоразградими отпадъци, условията, при които
компостът и ферментационният продукт, получени от дейности по оползотворяване на
биоотпадъци, престават да бъдат отпадък, изискванията за качество на продукта, получен от
дейности

по

оползотворяване

и

изискванията

за

употреба

на

получения

компост,

ферментационен продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от
процеса на механично-биологично третиране.
Обнародвано е Постановление № 21 от 26 януари 2017 г. Правителството одобри
допълнителни разходи в размер до 9 630 000 лв. за финансиране на Проект за инвестиционен
разход "Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29". С изпълнението на проекта
ще се създадат необходимите условия ВВС да поддържат и развиват способности за контрол
на въздухоплаването и за гарантиране на въздушния суверенитет, за прилагане на
механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на
ЕС.
Обнародвано е Постановление № 22 от 26 януари 2017 г. От 1 януари 2017 г. се определя
нов размер на минималната месечна работна заплата за страната - 460 лв.
Обнародвано е Постановление № 23 от 26 януари 2017 г. От 1 януари 2017 г. размерът на
линията на бедност за страната се фиксира на 314 лв.
Обнародвано е Постановление № 24 от 26 януари 2017 г. Приема се Наредба за
процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от
публичния сектор.
Обнародвано е Постановление № 25 от 26 януари 2017 г. 5 млн. са предоставени на
Българската национална телевизия за заплащане на електронни съобщителни услуги за
разпространение на телевизионни програми чрез наземно цифрово радиоразпръскване.
Изменена и допълнена е Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията

за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на
йонизиращи лъчения. Промените отчитат приложимите документи на Международната

агенция за атомна енергия, както и препоръките й след проведената през 2013 г. мисия за
преглед на регулаторната дейност по ядрена безопасност и радиационна защита в България.
Обнародвана е Наредба № РД-02-201 от 19 януари 2017 г. Тя регламентира минималните
изисквания за технически правила и норми при планиране и проектиране на нови, както и при
реконструкция,

основен

ремонт,

преустройство

или

смяна

на

предназначението

на

съществуващи строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, за ремонтни дейности с оръжия и за
стрелбища за граждански цели. Въвежда се и класификация на взривните вещества,
боеприпасите и пиротехническите изделия и на строежите за тях.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 12 от 2017 година

Изменен и допълнен е Законът за опазване на околната среда. Регламентират се случаите
на изключения от извършване на оценка на въздействието върху околната среда вследствие
на природни явления и в изключителни за страната ни случаи - за намаляване на
последствията от тях върху околната среда и човешкото здраве. Актуализират се критериите
за преценяване на необходимостта от извършване на оценката с включване и на риск от
големи аварии и бедствия, в т.ч. причинени от изменението на климата. Оптимизират се
изискванията за осигуряване на обществен достъп до документацията по оценките върху
околната среда и за представяне от обществеността на писмени становища.
Изменена и допълнена е Наредбата за организацията за осъществяване на граничен

паспортен, митнически, здравен, ветеринаромедицински и фитосанитарен контрол,
както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България,
обслужващи кораби от международно плуване. Въвежда се принципът за обслужване "на
едно гише" за пристанищата по река Дунав. Системата за електронна обработка на
документите ще позволи стандартизираните информация и документи да се подават в една
единствена входяща точка еднократно и едновременно към всички институции, притежаващи
съответните правомощия за извършване на граничен паспортен, митнически, здравен,
ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства
в речните пристанища, обслужващи кораби от международно плаване.
Обнародвано е Постановление № 28 от 26 януари 2017 г. С него се приема Наредба за
стипендиантската програма в държавната администрация. Тя е част от подзаконовата
нормативна рамка за провеждане стажове в държавната администрация, с която ще се

привличат и задържат служители с необходимата специфична експертиза и квалификация и
ще се преодолява недостигът на експерти от определени специалности.
Обнародвано е Постановление № 31 от 30 януари 2017 г. Утвърдена е план-сметката за
разходите по подготовката и произвеждането на предсрочни избори за народни представители
на 26 март 2017 г. Общата стойност на одобрените разходи е близо 30 млн. лв.
Изменено и допълнено е Постановление № 18 от 2015 г.

Промените са свързани с

увеличаване на финансовия ресурс по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради от 1 млрд. лв. на 2 млрд. лв. и удължаване срока за
кандидатстване по програмата от 2015 г. до достигане размера на разполагаемия финансов
ресурс, съответно и за допустимостта на сградите.
Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Министерския съвет и на

неговата администрация. Отразени са структурните промени, които се отнасят основно до
вицепремиерските постове. Определени са и щатовете, с които ще разполагат в политическите
си кабинети министър-председателят и заместник министър-председателите.
Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на Главна дирекция

"Охрана". Актуализират се разпоредбите касаещи правата и задълженията на личния състав.
Правомощията по отношение на охраната на защитени лица преминават от отдел "Бюро по
защита" в Главна дирекция "Охрана", което се закрива, към новообразуваното Бюро по защита
при главния прокурор.
Обнародвана

е

Наредба

за

Регистъра

на

институциите

в

системата

на

предучилищното и училищното образование. Определят се обстоятелствата, които се
вписват в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, както и редът за тяхното вписване. Регистърът е публичен и се създава и се
води в Министерството на образованието и науката.
Изменена и допълнена е Наредба № 10 от 2016 г. За балообразуването на учениците,
кандидатстващи в гимназии, наред с резултатите от НВО по български език и литература и по
математика, ще може да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни
предмети, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година.
Като допълнителен елемент при балообразуването се включват резултатите, получени от

олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се
провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.
Обнародвана е Наредба № Н-3 от 18 януари 2017 г. Тя регламентира условията и редът за
психологическото осигуряване в служба "Военна информация", което обхваща извършването
на психологически изследвания и консултативна дейност, както и полифизиографски
изследвания за нуждите на Службата.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за допълнение на Гражданския

Предстоящо

процесуален кодекс

обнародване

- Закон за изменение и допълнение на Закона
за правната помощ
- Закон за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията
- Закон за изменение и допълнение на Закона
за държавната собственост
- Закон за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползването на
земеделските земи
- Закон за изменение и допълнение на Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража
- Закон за изменение и допълнение на Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската
народна армия
- Закон за допълнение на Закона за
регионалното развитие
Министерство на
финансите

Правилник за изменение и допълнение на

Предстоящо

Правилника за прилагане на Закона за

обнародване

акцизите и данъчните складове

ИНТЕРЕСНО

3 февруари
Св. Симеон Богоприимец и Анна пророчица. Празнуват: Симеон, Симеонка,Симона,
Мона, Мончо, Моньо и др.

4 февруари
Световен ден за борба с рака
Преп. Исидор Пелусиотски. Св. мчк Иадор. Празнуват: Жеко, Желязко, Жечка, Жечко,
Жечо

5 февруари
Св. мчца Агатия. Св. Полиевкт, патр. Константинополски. Празнуват: Добрин, Добринка

6 февруари
Преп. Вукол, еп. Смирненски. Преп. Варсануфий Велики и Йоан пророк. Св. Фотий,
патриарх Константинополски, Св. мчца Доротея. Празнуват: Доротея, Огнян, Огняна,
Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав,
Светослава, Фотьо, Фотина и др.

9 февруари
Св. мчк Никифор (Отдание на Сретение Господне). Празнуват: Никифор, Христина
ЗАБАВНО
***
Съд. Съдията пита обвиняемия :
- Защо избягахте от затвора?
- Исках да се оженя ...
- Странни представи за свободата имате...
***
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