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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. 26 от 2017 година

Обнародвано е Постановление
овление № 54 от 23 март 2017 г. В структурата на УНСС се откриват
Институти по икономика и политики
политики, по творчески индустрии и бизнес и по предприемачество.
В този по икономика и политики ще се извършват дългосрочни научни изследвания и
експертна и консултантска работа по проекти и програми с регионално,
регионално национално и
международно значение. Институтът по творчески индустрии и бизнес ще осигурява научното
развитие и обслужването на учебния процес в специалностите "Интелектуална
Интелектуална собственост и
бизнес" и "Творчески индустрии и бизнес". Институтът по предприемачество ще надгради и

интегрира действащите научни и академични звена в областта на предприемачеството в
УНСС.
Обнародвано е Постановление № 55 от 23 март 2017 г. С него се приема Наредба за
процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи
в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за
нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти. Тя установява
процедури за гарантиране на обмен на информация между компетентните органи - Комисията
за финансов надзор и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", във връзка със
сигнали за дисциплинарно производство от лица, подали съобщения за пазарна злоупотреба.
Обнародвано е Решение № 4 от 16 март 2017 г. За противоконституционна се обявява
разпоредбата на чл. 84, ал. 6, изр. първо от Закона за Министерството на вътрешните работи
относно незабавното предоставяне за утвърждаване от окръжния прокурор на протокола за
доброволно предаване или принудително изземване на вещ, за която има сигнал за издирване
в ШИС и/или в информационните фондове на Международната организация на криминалната
полиция (Интерпол), както и на чл. 84, ал. 8 относно срокът, в който вещта, при липса на молба
за правна помощ или искане за връщане от държавата членка, въвела сигнала, се връща на
лицето, от което е приета или иззета.
Изменена и допълнена е Наредба № 8121з-406 от 2015 г. Въвежда се условие за
преназначаване на държавните служители след спечелен конкурс за преминаване в по-висока
по вид длъжност - успешно завършване на съответната професионална подготовка. По
преценка на министъра на вътрешните работи в състава на конкурсната комисия могат да
бъдат включвани и служители от дирекция "Вътрешна сигурност" - МВР и/или други
структури/звена със същото направление на дейност като конкурсната длъжност и служители
от дирекция "Човешки ресурси" - МВР и "Вътрешна сигурност" - МВР могат да присъстват при
провеждането на структурираното интервю, когато служители на тези структури не са в
състава на комисията.
Обнародвана е Наредба № 8121з-433 от 16 март 2017 г. С нея се определя редът за
планиране, организиране, провеждане, контрол и отчитане на професионалното обучение и
редът за провеждане на проверките за оценяване на нивото на професионалната подготовка
на държавните служители - полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на
населението, и държавните служители в Академията на МВР, които осъществяват
преподавателска дейност за професионалната им подготовка, на служителите в дирекция

"Инспекторат", които пряко осъществяват контрол върху дейността на служителите, и в
Института по психология на МВР, които изготвят психологичен анализ на оперативноинтересни лица и провеждат криминалнопсихологични изследвания.
Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2016 г. Правомощието за издаване на заповед за
потвърждаване на заявления за одобрение на финансова помощ и на заявления за одобрение
на планирани дейности и разходи се предоставя на ръководителя на управляващия орган на
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Към допустимите разходи се добавя
възможността за финансиране на разходи за участие на местни инициативни групи не само в
дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони,
но и на такива на Европейската ЛИДЕР асоциация и други асоциации. При подаване на заявка
за авансово плащане ще бъде необходимо представяне на удостоверение за актуално
състояние на заявителя, издадено от съответния съд не по рано от 1 месец преди
предоставянето му.
Допълнена е Наредба № 10 от 2015 г. Въвежда се индивидуална идентификационна табела
като средството за официална идентификация на пчелните семейства, чиито собственици или
ползватели участват за подпомагане по мерки "Агроекология и климат", "Биологично
земеделие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и "Агроекологични
плащания" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. Разписват се също
характеристиките, необходимите данни и редът за поставяне на идентификационните табели.
Изменени и допълнени са Условия и ред за сключване на договори за отпускане и

заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените
продукти, на медицинските изделия и на диетичните храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК. Изпълнителите притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, сключили договор
с НЗОК, се задължават да съхраняват информацията за цялостното движение на
лекарствените продукти, отпуснати в изпълнение на договора, както в оперативната база
данни на софтуера, така и в архив за не по-малко от една календарна година. С една година
(до 31.03.2018 г.) се удължава срокът на действие на цитираните Условия и ред.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 27 от 2017 година

Обнародвано е Постановление № 57 от 28 март 2017 г. С него се приема Наредба за
посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции,
и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на

ЗУСЕСИФ. Тя урежда основанията, при които се извършва пълна или частична отмяна на
финансовата подкрепа със средства от ЕС. Разписват се извършваните от бенефициентите
нередности в нарушение на приложимото право, които биха нанесли вреда на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Министерството на младежта и

спорта. Прецизират се функциите на дирекциите от специализираната администрация и се
променят наименованията на пет от тях. С една щатна бройка се увеличава числеността на
дирекция

"Връзки

с

обществеността

и

протокол".

Регламентират

се

функциите

по

обезпечаване на мрежовата и информационна сигурност в министерството, организацията на
работата с предложенията и сигналите по смисъла на АПК, участието на дирекциите от
специализираната администрация, изпълняващи програми в процеса на програмното
бюджетиране.
Обнародвано е Решение № 4670-НС от 30 март 2017 г. Обявяват се резултатите от
гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и четвъртото Народно
събрание, произведени на 26 март 2017 г., съобразно получените действителни гласове от
страната и извън страната.
Изменени и допълнени са Правилата за организацията и реда за провеждане на

изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на
обучението в Националния институт на правосъдието. Правилата ще се прилагат и за
кандидатите за младши следователи. Последните ще полагат писмен и устен изпит по
наказателно право и наказателен процес като писменият включва проучване на следствено
или наказателно дело и изготвяне на съответен акт, а устният - проучване на конкретно
следствено или наказателно дело и отговор на поставени от изпитната комисия практически
въпроси по делото.
Обнародвано е Решение № 14168 от 21 декември 2016 г. Отменя се Наредба № 4 от 10
декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Урология". Основанието за отмяна
е липсата на мотиви, приложени към проекта на акта, предоставен за обществено обсъждане.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Министерство на

Наредба за изменение и допълнение на

Предстоящо

земеделието и храните

Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на

обнародване

подмярка 19.1 " Помощ за подготвителни
дейности" на мярка 19 " Водено от общностите
местно развитие" от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.
Министерство на
вътрешните работи

Наредба за изменение и допълнение на

Предстоящо

Наредба № Із-2539 от 2012 г. за определяне

обнародване

първоначалния максимален размер на
контролните точки, условията и реда за
отнемането и възстановяването им, списъка
на нарушенията, при извършването на които
от наличните контролни точки на водача,
извършил нарушението, се отнемат точки
съобразно допуснатото нарушение, както и
условията и реда за издаване на разрешение
за провеждане на допълнително обучение
Министерство на отбраната Споразумение за сътрудничество във
военната област между Министерството на

Предстоящо
обнародване

отбраната на Република България и
Министерството на отбраната на
Азербайджанската република
Министерство на

- Наредба за изменение на Наредба № 15 от

Предстоящо

финансите, Българска

2007 г. за контрол върху сделките с държавни

обнародване

народна банка

ценни книжа
- Наредба за изменение и допълнение на
Наредба 5 от 2017 г. за реда и условията за
придобиване, регистриране, изплащане и
търговия с държавни ценни книжа

Министерство на
образованието и науката

- Правилник за устройството, организацията и

Предстоящо

дейността на Учебен център

обнародване

- Наредба за изменение на Наредба № 1 от
2017 г. за условията и реда за възстановяване
на транспортните разходи или на разходите за

наем на педагогическите специалисти в
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование
Висш съдебен съвет

Наредба за воденето, съхраняването и

Предстоящо

достъпа до регистъра на актовете на

обнародване

съдилищата
ИНТЕРЕСНО

1 април
Ден на шегата
Начало на Седмицата на гората (1 април – 7 април)
Международен ден на птиците
Преп. Мария Египетска. Св. мчк Аврамий Български. Празнуват: Аврам

2 април
Международен ден на детската книга
Световен ден на осведомеността за Аутизъм

4 април
Световен ден в защита на пострадалите от мини

6 април
Успение на св. Методий Славянобългарски. Св. Евтихий, патр. Константинополски. Св.
мчци Тимотей и Диоген. Празнуват: Страхил
ЗАБАВНО
***
Съдия към обвиняемия:
- Господин обвиняем, осем свидетеля потвърдиха пред уважаемия съд, че точно вие сте
извършили кражбата!
- Господин съдия, почитаеми, ако знаете на мен какви ми ги наприказваха за вас осем
адвоката, ама аз да не би да им вярвам!?
***
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