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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. 37 от 2017 година

Обнародвано е Постановление
тановление № 87 от 3 май 2017 гг. Във Видин се открива филиал на
Русенския университет "Ангел
Ангел Кънчев".
Кънчев В него ще се обучават в редовно и задочна форма
студенти за придобиване на образователно-квалификационните
квалификационните степени "бакалавър" и
"магистър" по специалности от професионалните направления "Педагогика
Педагогика на обучението
по...", "Информатика и компютърни науки", "Машинно инженерство",
инженерство
"Електротехника,
електроника

и

автоматика",

""Комуникационна

и

компютърна

техника",

"Транспорт,

корабоплаване и авиация" и ""Общо инженерство". Филиалът се открива в регион с
демографски и икономически проблеми
проблеми, с подчертана липса на специалисти
пециалисти за индустрията,
енергетиката, транспортната инфраструктура и аграрния сектор.

Обнародвано е Постановление № 88 от 3 май 2017 г. Правителството одобри
допълнителни трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката по
бюджетите на общини в размер на 33 443 000 лв. за закупуване на учебници, учебни комплекти
и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища. Всяка
година на общините, извън делегираните бюджети, се предоставят средства за закупуване на
учебни помагала за деца от подготвителна група и учебници, учебни комплекти и учебни
помагала за учениците от I до VII клас.
Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2006 г. Всяка година в срок до 30 април
Националният център по заразни и паразитни болести ще трябва да изпраща в
Министерството на здравеопазването анализ на паразитологичната обстановка в страната за
предходната година. Националният център ще бъде компетентен да получава периодични
справки относно местните паразитни заболявания, открити от регионалните здравни инспекции
или от паразитологична лаборатория към лечебните заведения, както и относно евентуално
осъществено епидемиологично проучване на случай с ехинококоза/тениаринхоза/тениоза/
трихинелоза/трихинелозен взрив. Амбулаториите за специализирана медицинска помощ по
медицинска паразитология ще могат да извършват паралелно с кабинетите по медицинска
паразитология към лечебните заведения специализирана консултативна медицинска помощ
по проблемите на местните паразитози.
Допълнена е Наредба № 2 от 2016 г. Към основния пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса, се добавят дейности по възстановяване
функцията на дъвкателния апарат при частично или цялостно обеззъбени възрастни над 65
години. Считано от началото на 2011 г. зъботехническата помощ е изключена от гарантираните
със средства на НЗОК медицински дейности за задължително здравноосигурените пациенти.
Това на практика е поставило в последните години голям кръг здравноосигурени лица извън
системата на задължителното здравно осигуряване по отношение на потребността им от
дентална помощ с цел възстановяване на дъвкателния апарат. Най-тежко засегнати са
пациентите на пенсионна възраст - над 65 години, при които поради възрастови или други
промени е налице частично или цялостно обеззъбяване. Голяма част от тях са социално
уязвими лица, които не разполагат с ресурс. Включването на дейности по възстановяване
функцията

на

дъвкателния

апарат

при

възрастни

над

65

години

ще

възстанови

справедливостта по отношение на денталното обслужване на тази категория пациенти и ще
допринесе за подобряване на показателите на тяхното здраве. Средствата, необходими за

посочените дейности, ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на определения вече
бюджет на НЗОК.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 38 от 2017 година

Обнародвано е Решение № 149 от 9 януари 2017 г. Върховният административен съд
отменя Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт по
"Кардиология". Допуснати са съществени нарушения при публикуването и разглеждането на
проекта за нормативния акт. Той не е придружен от мотиви или доклад, не са разписани цели и
финансова обосновка.
Изменена и допълнена е Наредба № 15 от 2005 г. Въвежда се възможност за сключване на
договори за доставка на биопродукти за срок до 3 години, с което да се гарантира стабилност в
изпълнението на националния имунизационен календар. Премахва се задължителната
реимунизация с БЦЖ ваксина на 17 годишна възраст. Създава се унифицирана система за
съобщаване на нежелани реакции след ваксинация. Тя ще улесни дейността на медицинските
специалисти, свързана с докладване на регистрираните от тях реакции и следва да доведе до
увеличаване и достигане на реалното им отчитане, с което адекватно да се следи за
безопасността на прилаганите ваксини в страната.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерски съвет

- Постановление № 89 от 10 май 2017 г. за

Предстоящо

изменение и допълнение на Устройствения

обнародване

правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, приет с Постановление № 229 на
Министерския съвет от 2009 г.
- Постановление № 90 от 11 май 2017 г. за
изменение на Постановление № 67 на
Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
прогнозно разпределение на разходите по
подготовка и провеждане на Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз
през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
- Постановление № 91 от 11 май 2017 г. за

одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г.

ИНТЕРЕСНО

12 май
Световен ден на медицинските сестри
Св. Епифаний, еп. Кипърски и Св. Герман, патр. Константинополски. Празнуват: Герана,
Герасим, Герда, Герман, Геро, Искра, Искрен

15 май
Световен ден на климата
Международен ден на семейството

17 май
Международен ден срещу хомофобията и трансфобията
Международен ден на телекомуникациите
Световен ден на информационното общество
Световен ден за борба с хипертонията

18 май
Международен ден на музеите
Ден на българските зоопаркове
Международен ден на ваксината срещу СПИН
ЗАБАВНО
***
– Позволявам си да ви напомня, г-н съдия, че през лятото спасих съпругата ви от удавяне казва подсъдимият.
– А оттогава други престъпления извършили ли сте?
***
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