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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. 60 от 2017 година

Обнародвано е Постановление
новление № 144 от 19 юли 2017 г.
г С него се приема Наредба за
условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция
на чужденците с предоставено убежище или международна закрила.
закрила В нея се разписват
условията и редът за сключване,
сключване изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция
на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България,
индикаторите за интеграция,
теграция, участието на органите на централната власт и кметовете на
общини в процеса по изпълнение на споразумението за интеграция,
интеграция координацията и
контролът по изпълнение на споразумението за интеграция, както и отговорността при
неизпълнение на споразумението
нието за интеграция.

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за резерва на

въоръжените сили на Република България. Подобряват се възможностите и редът за
приемане на български граждани в доброволния резерв. Усъвършенстват се регламентите за
присвояване на военно звание при подписване на договор за служба в доброволния резерв.
Разширяват се възможностите за повишаване в звание на резервисти и запасни. Прецизират
се сроковете за провеждане на конкурси и комплектуването на военните формирования с
резервисти. В доброволния резерв без провеждане на конкурс ще могат да бъдат приемани
българските

граждани,

които

са

освободени

от

военна

служба.

Увеличава

се

продължителността на началната военна подготовка за доброволния резерв, като обучаемите
трябва да преминат не по-малко от 90 учебни часа.
Обнародвано е Постановление № 146 от 21 юли 2017 г. Правителството одобри
допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2017 г. в размер на 2,15
млн. лв. Със средствата ще бъдат финансирани разходи за данък върху добавената стойност
по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските
райони през 2007-2013 г. и 2014-2020 г.
Обнародвано е Постановление № 147 от 21 юли 2017 г. Отпуснати са допълнителни
средства по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. в размер на 300 хил. лв. за
персонал в Патентно ведомство на Република България във връзка с преструктуриране на
дейността му.
Обнародвано е Постановление № 148 от 24 юли 2017 г. Приет е нов Устройствен
правилник

на

Министерството

на

здравеопазването.

Фиксират

се

второстепенни

разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването - изпълнителните директори на
Изпълнителната агенция по лекарствата, Изпълнителна агенция "Медицински одит" и
Изпълнителната агенция по трансплантация, председателят на Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствените продукти, както и директорите на регионалните здравни
инспекции, на Центъра за асистирана репродукция, на Център "Фонд за лечение на деца", на
Националната експертна лекарска комисия, на Националния център по заразни и паразитни
болести, Националния център по наркомании, на Националния център по обучение и
квалификация в системата за спешна медицинска помощ, на Националния център по
обществено здраве и анализи, на Националния център по радиобиология и радиационна
защита, на домовете за медико-социални грижи за деца, на държавните психиатрични

болници, на Националния център по трансфузионна хематология - София, на районните
центрове по трансфузионна хематология и на центровете за спешна медицинска помощ.
Обнародвана е Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. Фиксира се размерът на основните
месечни възнаграждения на държавните служители - полицейски органи и органи по пожарна
безопасност и защита на населението и на държавните служители с идентичен статут, както и
размерът на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово
правоотношение.
Обнародвана е Наредба № 8121з-920 от 13 юли 2017 г. Тя урежда условията и реда за
изплащане на обезщетенията на държавните служители в Министерството на вътрешните
работи при прекратяване на служебното правоотношение, при преместване на работа в други
населени места за срок, по-дълъг от 6 месеца, при незаконно прекратяване на служебното
правоотношение и при претърпяна телесна повреда при или по повод изпълнение на
служебните задължения.
Изменена и допълнена е Наредба № 48 от 2001 г. Регламентират се случаите, в които се
изисква регистрация в Българската агенция по безопасност на храните на транспортните
средства, които ще се използват при превоз на специфични товари без опаковка и на товари,
изискващи

особена

опаковка.

Освобождават

се

превозвачите

от

задължението

и

отговорността за товаро-разтоварните операции и контрола върху качеството на натоварената
стока, като тези дейности остават в правомощията и компетенциите единствено на клиента.
Създава се възможност дейностите по почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация
да могат да се извършват не само от Национална компания "Железопътна инфраструктура", а
и от други физически или юридически лица, които отговарят на изискванията за това.
Обнародвана е Наредба № 55 от 11 юли 2017 г. С нея се определят случаите, в които
регулирани пазари от трети държави могат да се приемат за еквивалентни на регулирани
пазари или многостранни системи за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 61 от 2017 година

Изменена и допълнена е Наредбата за административно обслужване. Разширява се
обхватът на общите правила за административно обслужване по отношение начините за
плащане на административните услуги и се въвежда изискване за информиране и

насърчаване на потребителите при осигурена възможност за картово плащане на заявените
услуги.

Широкото прилагане в публичния сектор на картовите плащания е с цел намаляване на
финансовата тежест за потребителите при извършването на плащания на дължимите такси
или цени на административните услуги, оптимизиране на безналичните плащания в публичния
сектор и намаляване на разходите, свързани с обслужването на плащания в брой. То е и една
от приоритетните инициативи на правителството.
Обнародвано е Постановление № 150 от 27 юли 2017 г. Правителството одобри
вътрешнокомпенсирани промени на разходите по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2017 г. Преструктурирането води до увеличаване на утвърдените
средства за активна политика на пазара на труда с 2 млн. лева. Със сумата ще се финансира
нова национална програма за заетост и обучение на безработни от общини с висока
безработица. До края на тази година програмата ще се реализира в 14 общини от областите
Враца, Видин и Монтана. По нея ще се осигури субсидирана заетост на около 830 безработни
в периода септември - декември. Приоритетно в обучение и заетост ще се включват
продължително безработни, безработни младежи (до 29 години), както и безработни, които
получават социални помощи или са с основно и по-ниско образование и без професионална
квалификация. Всички включени в програмата безработни ще преминат мотивиране за активно
търсене на работа. Хората, които се нуждаят, ще бъдат включени в курсове за ограмотяване
или за придобиване на квалификация по професия. Наетите ще изпълняват различни
дейности в частния сектор или общественополезни дейности към общините, като ремонт на
обществени сгради, комунално-битово обслужване, поддържане на недвижимо културно
наследство или оказване на услуги на населението.
Обнародвано е Постановление № 151 от 27 юли 2017 г. Средствата в размер на 17 474
000 лв. са преведени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за изплащане на
левовата равностойност на неосигурено униформено облекло на държавните служители от
ведомството, които са имали право на униформено облекло за 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г.
или 2015 г. и за които такова не е осигурено.
Изменена и допълнена е Наредба № 16 от 2006 г. Уреждат се правомощията на органите на
Българската агенция по безопасност на храните за извършване на проверки и осъществяване

на контрол за спазване на общите минимални зоохигиенни изисквания за защита и хуманно
отношение

към

селскостопанските

животни

и

задълженията

на

собствениците

на

селскостопански животни за осигуряване изпълнението на изискванията.
Обнародвана е Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. С нея се урежда редът, по който се
установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите
на моторни превозни средства, трамваи и самоходни машини. Това се осъществява чрез
използване на технически средства и медицински изследвания. Техническите средства
включват и тестове за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози.
За целите на медицинските изследвания се извършват и химически и химико-токсикологични
лабораторни изследвания.
Изменена и допълнена е Наредба № 6 от 1999 г. Подобрява се контролната дейност по
отношение емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници. Актуализират се и се прецизират терминологията и разпоредбите по
отношение на реда и начина за измерване на тези емисии на вредни вещества.
Обнародвана е Наредба № 7 от 19 юли 2017 г. С нея се уреждат условията и редът за
издаване, прехвърляне и отмяна на сертификатите за произход на електрическата енергия от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и
признаване на сертификатите за произход, издадени от компетентните органи в другите
държави - членки на Европейския съюз.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за изменение и допълнение на Данъчно-

Предстоящо

осигурителния процесуален кодекс

обнародване

- Закон за изменение и допълнение на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа
- Закон за изменение и допълнение на Закона за
Българската банка за развитие
- Закон за изменение и допълнение на Закона за
военните паметници
Министерство на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

№ 11 от 2011 г. за движение на извънгабаритни

регионалното
развитие и

обнародване

и/или тежки пътни превозни средства

благоустройството
ИНТЕРЕСНО

29 юли
Св. мчк Калиник. Св. мчца Серафима девица. Св. Висарион, еп. Смоленски. Празнуват:
Калин, Горан

30 юли
Световен ден на приятелството

31 юли
Ден на африканските жени
Св. праведен Евдоким Кападокийски. Празнуват: Евдоким, Евдоки, Дочо

1 август
В България - Ден на градинаря
Св. мчци братя Макавеи. Св. Соломония. Св. Елеазар Поизхождение на св. Кръст
(Водосвет) (Начало на Богородичния пост). Празнуват: Макавей, Здравко, Здравка

2 август
България – Годишнина от Илинденско-Преображенското въстание

3 август
Световен ден на динята
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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