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***
" Най-трудно е да се отговори на въпрос, на който отговорът е очевиден!"
Намерете отговорите на всички въпроси със Ciela!
***

НОРМИ

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 13 от 2017 година

Изменен и допълнен е Законът за изпълнение на наказанията и задържането под

стража. Съдът с присъдата ще определя единствено първоначалния режим на изтърпяване
на наказанието в зависимост от наложеното наказание и личността на дееца. Така се
опростява сегашният ред, който изисква от съда да определя и типа затворническо заведение,
което и към момента има практическо
ктическо значение единствено при определяне на първоначален
строг режим, когато трябва да се постанови дали наказанието да се изтърпи в затвор или
затворническо общежитие от закрит тип. Това може да доведе до обърквания,
обърквания когато съдът
определя строгия режим, но не се произнася изрично за типа затворническо заведение.

Изменен и допълнен е Законът за правната помощ. Урежда се създаването на единна
информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път от всички
адвокатски съвети, както и предоставянето на правна помощ по Националния телефон за
правна помощ и в регионален център за консултиране.
Изменен и допълнен е Законът за устройство на територията. Целта на промените е да се
постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната
тежест, като едновременно с това се повишат отговорността на общинските администрации и
административният контрол върху дейността им, както и отговорността на неправителствения
сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите и от
регистрираните фирми - консултанти в процесите на инвестиционното проектиране и
строителството.
Изменен и допълнен е Законът за достъп и разкриване на документите и за обявяване

на

принадлежност

на

български

граждани

към

Държавна

сигурност

и

разузнавателните служби на Българската народна армия. Разширява се обхватът на
публичните длъжности по смисъла на закона, съответно на лицата, за които е задължително
се провежда процедура за установяване на принадлежност към ДС и на разузнавателните
служби на Българската народна армия, включително и на техните предшественици и
правоприемници.
Изменен и допълнен е Законът за държавната собственост. Когато данъчната стойност на
частта на държавата от съсобствен имот е над 10 000 лв., прекратяването на съсобствеността
между държавата и физически или юридически лица чрез продажба на частта на държавата се
извършва от областния управител със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол.
Изменен и допълнен е Законът за собствеността и ползването на земеделските земи.
Разписва се процедура за създаване на масиви за ползване по споразумение за имоти с начин
на трайно ползване пасища, мери и ливади.
Допълнен е Гражданският процесуален кодекс. Въвежда се процедура за Европейска
заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на
вземания по граждански и търговски дела. Наличие на трансгранично дело има, когато
кредиторът е с местоживеене в една държава членка, а съдът и банковата сметка, подлежаща
на запориране, се намират в друга държава членка или когато съдът, разглеждащ молба за

заповед за запор, се намира в една държава членка, а банковата сметка - в друга държава
членка.
Допълнен е Законът за регионалното развитие. Функциите по изработване на
Националната

концепция

за

пространствено

развитие,

на

регионалните

схеми

за

пространствено развитие на районите от ниво 2 и на Националната стратегия за регионално
развитие се възлагат на специализирано звено под контрола на министъра на регионалното
развитие и благоустройството с цел ефективно и компетентно подпомагане на дейността на
министъра.
Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за акцизите и данъчните

складове. Регламентират се случаите, когато на територията на страната се установят липси
при приключване на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
Уреждат се хипотезите, когато регистрираните получатели, регистрираните изпращачи или
данъчните представители, предоставят обезпечение под формата на банкова гаранция.
Изменена и допълнена е Наредба № 6 от 2013 г. Прецизира се разпоредбите за
съдържанието

на

част

"Хидротехническо

строителство"

при

изграждането

на

депа.

Обединяването на тази част и част "Земна основа" в една обща цели да се проектира
конструкция на цялото съоръжение, включително надземната му част и основата му.
Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположено депото се посочва за компетентен
орган, произнасящ се за закриване на депото.
Изменен и допълнен е Правилникът за организацията и дейността на Съвета по

продуктите за растителна защита. Трима представители на Центъра за оценка на риска по
хранителната верига, изпълняващи функции, свързани с оценката на продукти за растителна
защита, ще имат право да участват в Съвета по продуктите за растителна защита.
Обнародван е Правилник за устройството и функциите на регионалните управления

на образованието. Като териториална администрация за управление и контрол на системата
на предучилищното и училищното образование регионалните управления осъществяват
методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа за личностно развитие в
съответната област.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 14 от 2017 година

Обнародвано е Решение № 1 от 31 януари 2017 г. на КС. За противоконституционна е
обявена разпоредбата на Закона за съдебната власт, която забранява освобождаване от
длъжност чрез подаване на оставка на съдия, прокурор или следовател, ако срещу него е
образувано дисциплинарно производство, до приключване на производството, поради
противоречие с принципите за свобода на труда и на правовата държава.
Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за изпълнение на

наказанията и задържането под стража. С оглед оптимизиране на областните служби
"Изпълнение на наказанията" към тях ще може да се създават районни служби с териториален
обхват на дейност, съответстващ на бившата областна служба. Детайлизира се редът за
настаняване на лишените от свобода в спалните помещения, обзавеждането на тези
помещения, редът в тях, поддържането на чистота в жилищните и другите помещения.
Актуализира се начинът за разпределение на времето през деня, упражняването на труд в
обслужващата и комунално-битовата дейност и на доброволен неплатен труд от лишените от
свобода. Подробно са уредени правилата за хранене на лишените от свобода и отказът от
храна, провеждането на престой на открито, свижданията, хранителните продукти, които могат
да получават, социалните контакти, гледането на радио и телевизионни предавания и други
права. Разписва се ред за извършване на творческа дейност от изявени специалисти в
местата за лишаване от свобода. Въвеждат се психодиагностичните изследвания и оценка,
извършвани от инспекторите-психолози в местата за лишаване от свобода, както и
консултативната дейност и кризисни интервенции.
Изменена и допълнена е Наредба № 12 от 2016 г. Уреждат се условията и редът за
включване и изключване на банките от Регистъра на банковите сметки и сейфове.
Изменен

е

Устройственият

"Административно-информационно

правилник
обслужване"

на
се

Патентното
преименува

ведомство.
на

Дирекция

"Административно-

информационно обслужване и международно сътрудничество", като й се вменяват задължения
за участие при изготвяне на позиции и участие в заседанията на европейски органи, на които
България е членка, и в национални и международни мероприятия.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерство на

- Кодекс за признатите организации

Предстоящо

транспорта,

- Споразумение между правителството на

информационните

Република България и правителството на

технологии и съобщенията

обнародване

Алжирската демократична и народна
република

ИНТЕРЕСНО

10 февруари
Международен ден за безопасен интернет
Св. свщмчк Харалампий Чудотворец. Св. мчца Валентина. Празнуват: Валентин/а, Валя,
Ламби, Хараламби, Пейо. Професионален празник на пчелари, градинари и овощари

11 февруари
Международен ден на жените и момичетата в науката
Международен ден на болните

12 февруари
Ден на червената ръка (посветен в помощ на децата от държавите с военни конфликти)
Международен ден на Дарвин

13 февруари
Св. Евлогий, архиеп. Александрийски. Преп. Зоя (Живка) и Фотина (Светлана). Преп.
Мартиниан. Празнуват: Евлоги, Евлогия, Зоя

14 февруари
Трифон Зарезан (по нов стил)
Ден на българския археолог
Свети Валентин

16 февруари
Международен ден на пощальоните и куриерите
ЗАБАВНО
***
- По какво можете да познаете дали един адвокат лъже?
- Като лъже му мърдат устните.
***
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