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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. 20 от 2017 година

Обнародвано е Решение № 3 от 23 февруари 2017 г. За противоконституционна е обявена
разпоредбата на чл. 242а от Изборния кодекс относно последиците
те при неупражняване на
избирателното право (заличава
заличаване от избирателния списък за следващите избори и вписване в
списъка на заличените лица). Противоконституционността
Противоконституционност на посочената норма е обоснована,
поради противоречие с конституционните принципи на правовата
вата държава,
държава равенството на
гражданите и върховенството на Основния закон над другите закони.

Обнародвани са Международни стандарти за строителство на специализирани кораби

за насипни товари и нефтени танкери. Стандартите описват целите и функционалните
изисквания, съгласно които правилата за проектирането и конструирането на кораби за
насипни товари и нефтени танкери трябва да съответстват на Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море. Установява се също редът, по който ще се
проверява, че правилата съответстват на целите и функционални изисквания.
Обнародвана е Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. С нея се определят мерките по
прилагане на изискванията на европейското право относно флуорсъдържащите парникови
газове. Разписват се редът и начинът за издаване на документи за правоспособност за
извършване на дейности със стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване
и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи
парникови газове. Въвеждат се задължения за водене на досие на оборудването, попадащо в
обхвата на акта, за предоставяне на информация за флуорсъдържащите парникови газове,
както и за етикетирането на продукти и оборудване, съдържащи такива газове. Посочват се
компетентните национални органи, които отговарят за приложението на наредбата.
Обнародвана е Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. Тя регламентира условията и реда за
извършване на официален контрол и оценка на фермите за добив на сурово краве мляко, за
ежемесечното вземане на проби от сурово краве мляко за целите на самоконтрола, за контрол
на лабораториите, методи за изпитване и система за електронна обработка на резултатите от
анализа на суровото краве мляко, както и за извършване на коригиращи действия при
получаване на незадоволителни резултати от официалния контрол и оценка на фермите и/или
от резултатите от анализа на суровото краве мляко. Уреждат се изискванията за преработка и
предлагане на пазара на сурово краве мляко и млечни продукти, произведени от мляко, което
не отговаря на заложените от правото на ЕС стандарти по отношение на общ брой
микроорганизми, общ брой соматични клетки и структура и хигиена на фермите. Създава се
възможност за проследяване на суровото краве мляко и идентификационна маркировка на
мляко и млечни продукти, предназначени за пазара на Европейския съюз или изключително за
предлагане на пазара в Република България, и за извършване на собствени проверки и
изпълнение на задълженията при самоконтрол на заинтересованите лица по цялата
производствена верига за сурово краве мляко и млечни продукти. Фиксира се честота на
инспекциите на база анализ на риска върху бизнес операторите на храни по цялата
хранителна верига на млечния сектор.

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 21 от 2017 година

Обнародвано е Постановление № 42 от 2 март 2017 г. Правителството одобри промяна на
наименованието, на две гимназии по изкуства - Националната гимназия за приложни изкуства
"Проф. Венко Колев" - Троян и Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн "Акад.
Дечко Узунов" - Казанлък. Чрез преобразуването наименованията на държавните културни
институти се привеждат в съответствие с изискването на Закона за предучилищното и
училищното образование в гимназии се обучават ученици от VІІІ клас, докато в училищата
прием да се осъществява от V клас.
Обнародвано е Постановление № 43 от 2 март 2017 г. Одобрен е допълнителен трансфер
в размер на 224 503 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване, предназначен за
разплащане на извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на
"Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД от правоимащите ветерани от войните и
военноинвалиди и военнопострадали през четвъртото тримесечие на 2016 г.
Обнародвано е Постановление № 45 от 2 март 2017 г. Допълнителни средства са
преведени по бюджетите на министерства и ведомства в общ размер на 11,260 млн. лева. С
предоставените 330 хил. лв. Министерският съвет трябва да уреди ремонта на част от
помещенията

в

сградата

на

Софийската

духовна

семинария

"Св.

Иван

Рилски",

доизграждането на нов православен храм "Рождество Христово" в един от новите квартали на
гр. Гоце Делчев и за неотложния ремонт на административната сграда на Софийската св.
митрополия, която е паметник на културата. Министерството на културата отговаря за
неотложни ремонтни дейности на сградата на Народния театър "Иван Вазов". На
Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстю Сарафов" е осигурено
допълнително финансиране в размер 200 хил. лв. за капиталови разходи за наемането и
приспособяване на помещения, необходими за провеждане на учебната дейност на
студентите, докато приключи ремонтът на сградата. Пловдивският университет "Паисий
Хилендарски" получава 2,6 млн. лв. за изграждане на студентско общежитие и за извършване
на ремонт на част от сградата. 1 млн. лв. е насочен за извършване на необходимите
строително-монтажни дейности за затревяване и осветление на стадион "Огоста" в гр.
Монтана. 5 млн. лв. се предоставят на Министерството на отбраната за доставка на горива за
нуждите на Българската армия. 500 хил. лв. се заделят за изграждане на Национален
мултимедиен информационен център в сградата на Българската телеграфна агенция.
Покриват се разходите, направени от Комисията за защита на конкуренцията, за изплащане на

паричните задължения по предявени изпълнителни листове.
Изменена е Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване

и за аеронавигационно обслужване в Република България. Утвърждава се нова такса за
аеронавигационно обслужване от 26,97 евро и нов лихвен процент за закъснели плащания в
размер на 9,88 на сто. Таксите за аеронавигационно обслужване са разходно ориентирани и
покриват необходимите средства за управление на въздушното движение и експлоатация на
съоръженията. Те се определят в съответствие с документите на Международната
организация за гражданско въздухоплаване, Европейската организация за безопасност на
въздухоплаването

и

Европейската

комисия.

Намалена

е

осреднената

такса

за

аеронавигационно обслужване на летище София от 414,41 лв. на 396,46 лв.
Обнародван е Правилник за устройството и дейността на Националния център по

радиобиология и радиационна защита. Центърът е структура на националната система за
здравеопазване по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната защита,
която подпомага министъра на здравеопазването при формиране и провеждане на политиката
за предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятното въздействие на йонизиращите
лъчения върху здравето на населението. Центърът извършва научно-изследователска,
научно-приложна, експертно-консултативна и информационно-аналитична дейност в областта
на радиобиологията, радиационната защита и опазване на общественото здраве, отговаря за
държавния здравен контрол по спазване на изискванията за защита на здравето на лицата от
въздействието на йонизиращите лъчения, извършва оценка на облъчването и радиационния
риск за населението и на здравословното състояние на лицата, които работят или са работили
в среда на йонизиращи лъчения или са били облъчени при радиационни аварии. Той
осигурява следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти в областта на
радиобиологията, радиационната защита и медицинска радиологична физика и обучение на
специалисти за получаване на образователна и научна степен "доктор" по специалностите
Радиобиология, Радиационна хигиена и Медицинска радиологична физика. На него се възлага
и планирането и организирането на дейностите по медицинско осигуряване и защита на
населението и околната среда при радиационни аварии и тероризъм.
Обнародвана е Наредба № 3 от 23 февруари 2017 г. Регламентират се показателите,
компетентните

органи,

реда

и

начина

за

атестиране

на

прокурори,

следователи,

административни ръководители и заместниците им, критериите за отчитане на степента на

натовареност в органите на съдебната власт, както реда и документите, които следва да се
изготвят при атестирането.
Обнародвана е Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. Разписват се критериите,
показателите, компетентните органи, реда и начина за атестиране на съдии, председатели и
заместник-председатели на съда, както и документите, които следва да се изготвят при
атестирането.
Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2016 г. Промените са във връзка с изменението на
Закона за хазарта, което предвижда, че годишни вноски за социално отговорно поведение,
които се правят от организаторите на хазартни игри и постъпват по бюджета на Държавната
комисия по хазарта се предоставят чрез трансфер по бюджета на Министерството на
младежта и спорта. Редът, разписан в наредбата, за кандидатстване с проекти, тяхното
разглеждане финансиране и отчитане ще се прилага и за проектите по програми за
изпълнение на младежки дейности по Закона за хазарта.
Изменена и допълнена е Наредба № 22 от 2009 г. Ограничава се достъпът до информацията
в Централния кредитен регистър на банки с отнет или обезсилен лиценз. Актуализира се
списъкът

със

случаите,

при

които

институциите

могат

да

бъдат

изключени

от

информационната система на регистъра.
Изменена е Наредба № 8121з-968 от 2014 г. Юридическите и физическите лица,
осъществяващи дейности в земеделските земи, ще могат да подават искане за допускане до
участие в жътвената кампания на земеделската техника, и по електронен път до директора на
Столичната дирекция или съответната регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита
на населението", съгласно електронната форма на предлаганата от Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" административна услуга.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерство на

Национален рамков договор за денталните

Предстоящо

здравеопазването

дейности между НЗОК и Българския

обнародване

зъболекарски съюз за 2017 г.
Министерство на

Наредба за изменение на Наредба № РД-16-

Предстоящо

икономиката

1117 от 2010 г. за условията и реда за

обнародване

предоставяне на финансови средства на
представителните сдружения на
потребителите от държавата
ИНТЕРЕСНО

10 март
Св. мчци Кодрат и Галина. Празнуват: Галина, Галя, Галин, Геновева, Галена и др.

12 март
Световен ден срещу цензурата в интернет

13 март
Св. Никифор, патр. Константинополски. Празнуват: Никифор

14 март
Световен ден на съня

15 март
Световен ден на потребителя
Международен ден срещу полицейската бруталност
Св. мчк Агапий и 6-те мъченици с него. Празнуват: Божан, Божил, Божко, Емануил,
Манол, Манчо, Тотьо
ЗАБАВНО
***
- Господин прокурор, съседът ме обиди на публично място.
- И какво ви каза?
- Да вървя по дяволите.
- Е, и?
- Идвам право при вас.
***
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