21.04.2017 г.
Сиела Норма АД
бул Владимир Вазов 9, София 1510
бул.
Тел.: + 359 2 903 00 00
http://www.ciela.net

БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО
ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
http://www.ciela.net/svobodna
http://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik
vestnik

***
" 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. 31 от 2017 година

Изменена и допълнена е Наредба № РД-1054
РД
от 2008 г. Разписват се мерки за намаляване
на административната тежест за бизнеса, касаещи сроковете за издаване на удостоверения на
лицата, вече вписани в публичния регистър на лицата, които извършват монтаж, проверка и
ремонт на тахографи и когато не се налага проверка на място, като сроковете са съкратени с
15 дни. Създава се възможност за подаване на документи по електронен път.
Обнародвана е Наредба № 8121з
8121з-534 от 3 април 2017 г. С нея се уреждат условията и
редът за кандидатстване, специализиран подбор, класиране, записване и зачисляване на
курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2017/2018 г.

Изменена и допълнена е Наредба № 10 от 2014 г. Въвеждат се иновативните училища, като
нова образователна форма по отношение изискванията при целодневна организация на
учебния ден. Дават са допълнителни правомощия на педагогическия съвет и на директорите
за постигане гъвкавост на учебната програма при необходимост.
Изменена и допълнена е Инструкция № 1 от 2015 г. При извършване на проверки от
контролните органи на НОИ, когато осигурителят или негов представител не може да бъде
открит, за резултатите от предприетите действия се съставя доклад до длъжностното лице, на
което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено
осигуряване в съответното териториално поделение на НОИ. По преценка проверката може да
се прекрати с писмена заповед по образец, утвърден от управителя на НОИ.,
Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Патентното ведомство на

Република България. Създава се длъжност финансов контрольор и се уреждат неговите
правомощия.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 32 от 2017 година

Обнародвано е Постановление № 74 от 13 април 2017 г. Правителството отпусна 245 хил.
лв. за честването на 180-годишнината от рождението на Васил Левски. Средствата се
предоставят по бюджетите на Министерството на културата и на пет общини - Карлово, Ловеч,
Велико Търново, София и Перник. Предназначени са за осъществяване на поредица събития и
инициативи, които ще ознаменуват отбелязването на паметната годишнина. Център на
тържествата ще бъде родното място на Васил Левски - Карлово, като събития ще се проведат
и в други знакови места, свързани с делото на Апостола.
Допълнена
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"Пътна

инфраструктура". Създава се възможност за издаване на едногодишно разрешително за
движение на регистрирани колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна
техника за земеделското стопанство. То ще бъде валидно за посочената в заявлението за
издаване на разрешителното област и граничещите с нея области и ще важи само за
определени пътища от първи, втори и трети клас. Въвежда се също годишна такса в размер на
30 лв. и на 100 лв. в зависимост от широчинния габарит на превозните средства.
Изменено и допълнено е Постановление № 161 от 2016 г. Контролът на средствата от
Европейския фонд за морско дело и рибарство вече ще се осъществява от Изпълнителна
агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове".

Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2014 г. Разпоредбите, свързани с прилагане на
мерки "Преструктуриране и конверсия на лозя" и "Популяризиране на пазарите на трети
държави" се привеждат в съответствие с европейското законодателство.
Изменена и допълнена е Наредба № 69 от 2006 г. Въвеждат се насоки за определяне на
здравно обосновани експозиционни граници, които се прилагат при идентификацията на риска
при производството на различни лекарствени продукти в споделени съоръжения.
Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците.
Наименованията на определени опасни свойства се актуализират съгласно новите норми в
европейското законодателство в областта на химикалите и по специално новите кодове за
клас и категория на опасност. Фиксират се нови наименования на опасните свойства Н12 и
Н15.
Обнародвана е Наредба № 3 от 6 април 2017 г. С нея се определят условията и редът за
приемането и обучението на лицата, търсещи или получили международна закрила, когато не
притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование.
Обнародван е Правилник за дейността на военнослужещите в Службата на военния

аташе към задграничните представителства на Република България. Службата на
военния аташе участва в организирането и провеждането на военнодипломатическата дейност
на Министерството на отбраната в страната на акредитация.
Обнародван е Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и

електронна идентификация от органите на съдебната власт. Разписват се условията за
издаване, използване, подновяване и прекратяване на удостоверения за електронен подпис.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерски съвет Постановление за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и

Предстоящо
обнародване

преодоляване на последиците от бедствия
За първа година България е домакин на конференция на Международната
Данъчна Асоциация
В дните 18 и 19 май София за първи път ще има удоволствието да
бъде домакин на конференцията на Международната данъчна
асоциация. Събитието ще се проведе в зала 272 в Софийски
университет "Св. Климент Охридски" и ще събере специалисти в
областта на финансовото право.
"Събитието на IFA е уникален форум за обсъждане на
международни данъчни въпроси, тъй като членове на организацията
са данъкоплатци, техните консултанти, държавни служители,
членове на съдебната система и университетски професори.
Вярваме, че програмата ще предизвика интерес в специалисти на
ръководни и други длъжности в данъчните администрация и
Министерство на финансите, членове на бюджетната и други
комисии към парламента, съдии, преподаватели, учени, юристи, счетоводители, одитори и
студенти" - сподели адв. Валентин Савов, председател на структурата на IFA в България.
Организатор на конференцията е "Сдружение Ифа Бранч България" - основано през 2012
година и признато от Международната данъчна асоциация през 2014 година. То наброява над
40 члена, които взимат активно участие в инициираните дейности (както на международно,
така и на национално ниво).
Международната Данъчна Асоциация (IFA) е създадена през 1938 г. със седалище в
Холандия. Тя е единствената неправителствена и нестопанска международна организация,
занимаваща се с фискални въпроси. Нейните основни цели са проучването и развитието на
международно и сравнително право по отношение на публичните финанси, особено
международно и сравнително данъчно право, както и финансовите и икономически аспекти на
данъчното облагане. Днес в организацията членуват близо 12 000 професионалисти от
над 100 държави. В 62 страни членовете на IFA са установили клонове на асоциацията.
Лектори в предстоящата в София конференция ще бъдат преподаватели от реномирани
европейски учебни заведения като Виенския университет, практици от европейски кантори,
съдии, данъчни служители и други. В края на годината ще бъде издаден сборник с
представените по време на конференцията лекции и презентации.
Партньори в организирането на първата конференция на IFA в България са СУ "Св. Климент
Охридски", Банка ДСК, СИЕЛА, Британско Българска Бизнес Асоциация (BBBA).
Събитието се реализира с медийната подкрепа на сп. Правен Свят, Мениджър.NEWS,
b2bmedia, offnews, economic.bg, econ.bg, Агенция за право и финанси. Цялостното
комуникационно обслужване е поверено на агенция за интегрирани маркетингови комуникации
3CON.

Конференцията на Международната данъчна асоциация е отворена за всеки с интереси
в областта на данъчното право, данъчното облагане и публичните финанси. Повече за
лекторите и програмата, прочетете тук >>>

ИНТЕРЕСНО

21 април
Св. свщмчци Януарий и Теодор в Пергия. Празнуват: Жельо, Желю

22 април
ООН - Ден на Земята

23 април
Световен ден на книгата и авторското право

24 април
Световен ден на побратимените градове
Световен ден за защита на лабораторните животни
Международен ден на младежката солидарност
Международен ден в памет на жертвите на Арменския геноцид

25 април
Св. ап и ев. Марк. Празнуват: Марк, Марко

27 април
Световен ден на дизайна
ЗАБАВНО
***
В съда:
- И така, когато се стигна до сбиването, ищецът държеше в ръце парче дъска, дълго метър и
двадесет и пет. А вие какво държахте?
- Жена му.
***
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