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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. 68 от 2017 година

Обнародвано е Постановление № 171 от 16 август 2017 г. С него се приема нов
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Определят се второстепенните
те разпоредители с бюджет към министъра на регионалното
развитие и благоустройството, както и числеността на персонала в тези звена.
Обнародвано е Постановление № 172
17 от 17 август 2017 г. Допълнителни трансфери в
размер 1 019 741 лв. са разпределени по общини, за заплащане
не на взети учебни часове от
учители, които са замествали свои колеги в задължителното предучилищно и училищно
образование, както и в трета и четвърта подготвителна възрастова група на детските градини.

Обнародвано е Постановление № 173 от 17 август 2017 г. Министерският съвет пренасочи
средства от бюджета на Министерството на образованието и науката по бюджетите на общини
в размер на 1 561 475 лв. Чрез тях се осигуряват стипендии за образователни резултати на
общинските училища. Разпределени са на база на постигнатото от училищата на държавните
зрелостни изпити по български език и литература и по математика, като условията и редът за
това са определени със заповед на министъра на образованието и науката.
Обнародвано е Постановление № 174 от 17 август 2017 г. С него се правят промени в
нормативни актове на Министерския съвет, свързани с управлението на средствата от
Европейския съюз. Актуализира сея наименованието на длъжността на заместник министърпредседателя, който отговаря за цялостната организация и ръководство на системата за
координация при управлението на средствата от Европейския съюз.
Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за защита на

класифицираната информация. Запълва се празнина в правната уредба по отношение
условията и реда за удължаване на сроковете за защита на класифицираната информация.
Изрично се посочва кой, при какви условия и в какви срокове може да отправи до Държавна
комисия по сигурността на информацията мотивирано искане, определят се срокове за
произнасяне на Комисията и за уведомяване на съответните получатели на класифицирана
информация за промяната в сроковете на защита на информацията. Създава се ред,
спазването на който ще гарантира недопускане на прилагане на различни мерки за защита
спрямо документи, за които се налага удължаване на сроковете за защита.
Изменена и допълнена е Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. Актът
се привежда в съответствие с Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за
социална сигурност, който установява принципа на равно третиране на здравноосигурените в
други държави-членки на ЕС с местните здравноосигурени граждани.
Изменено е Постановление № 67 от 2017 г. Осъществява се вътрешно преразпределение
на средствата, отпуснати за обезпечаване на дейности, изпълнявани от Национална служба за
охрана по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.
Обнародвано е Постановление № 178 от 17 август 2017 г. Кабинетът одобри
допълнителни 500 хил. лв. за ремонт и възстановяване на най-старата сграда на Троянския
манастир "Успение Богородично" - крилото на екзарх Антим.

Обнародван е Правилник за администрацията в съдилищата. С него се определят
звената на администрацията, функционалните им характеристики, организацията на работата
в районните, окръжните, административните, военните, специализирания наказателен съд,
апелативния специализиран наказателен съд и апелативните съдилища, длъжностното
разписание, типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, редът за
провеждане на конкурс, условията за несъвместимост за съдебен служител и органите по
назначаването им.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 69 от 2017 година

Обнародвано е Постановление № 179 от 21 август 2017 г. Преобразуват се Физическият
факултет и Техническият колеж - Смолян, в структурата на Пловдивския университет "Паисий
Хилендарски",

във

Физико-технологичен

факултет.

Целта

е

консолидиране

на

университетската структура за по-ефективно използване на наличните ресурси. Във Физикотехнологичния факултет ще се провежда обучение на студенти по специалности от общо пет
професионални

направления:

машинно

инженерство;

електротехника,

електроника

и

автоматика; комуникационна и компютърна техника; физически науки, педагогика.
Обнародвано е Постановление № 180 от 21 август 2017 г. Правителството осигури
допълнителни 8076 лв. за физическо възпитание и спорт в държавните спортни училища до
края на годината. Те ще се използват за подмяна на амортизирани уреди и пособия и за
подпомагане на подготовката на учениците за участие в спортно-състезателни дейности.
Обнародвано е Постановление № 181 от 21 август 2017 г. Близо 15 млн. лв. са осигурени
на общините по Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа". Те са за
изплащане на обезщетения при намаляване числеността на персонала в резултат на промяна
в структурата на образователните институции, както и при прекратяване на трудовите
правоотношения на друго основание.
Обнародвано е Постановление № 183 от 21 август 2017 г. Актуализират се наредбите за
държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационните степени
"бакалавър" и "магистър" по специалност "инженер в инвестиционното проектиране". Включват
се две професионални направления в част "Технологична" от инвестиционния проект –
"Машинно инженерство" и "Хранителни технологии". Оптимизира се минималният хорариум на
дисциплините в части "Конструктивна", "Организация и изпълнение на строителството" и
"Транспортно строителство и транспортни съоръжения".

Изменено и допълнено е Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г.
Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" ще продължи да действа до
влизането на новата Наредба през учебната 2018/2019 г. По този начин се изчиства известна
юридическа непрецизност. Приетата нова Наредба, в сила от 6 май т. г., отменя действащата
от 1996 г. наредба, но в същото време е предвидено да се прилага от следващата учебна
година, за да имат висшите училища достатъчно време да се подготвят и да променят, там
където е необходимо, учебните си програми в съответствие с новоприетите нормативни
актове.
Изменена и допълнена е Наредба № 22 от 2015 г. Актуализират се финансовите условия за
предоставяне на помощта по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г., изискванията към местните инициативни групи и стратегиите за Водено
от общностите местно развитие, получателите, дейностите и разходите, за които се
предоставя финансова помощ по стратегиите, финансирани от Европейските структурни
фондове, изискванията при възлагане на дейности по проектите на получатели на финансова
помощ от стратегиите, процедурата за подбор на проекти към стратегия, условията за
изпълнение на проектите, както и условията и реда за изплащане на финансовата помощ.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерство на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

отбраната

№ Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти

обнародване

от жилищен фонд на Министерството на отбраната
и за изплащане на компенсационни суми на
военнослужещите и цивилните служители, които
живеят при условията на свободно договаряне
Министерство на
финансите

Рамково споразумение за заем между Банката за

Предстоящо

развитие на Съвета на Европа и Република

обнародване

България
Министерство на
земеделието, храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

№ 8 от 2011 г. за сечите в горите

обнародване

и горите
ИНТЕРЕСНО

26 август
Св. мчци Адриан и Наталия. Празнуват: Адриан и Наталия, Адриана, Наташа и др.

27 август
Ден на туризма (отбелязва се през последния неделен ден от м. август)

29 август
Европейска нощ на прилепите
Отсичане главата на св. Йоан Предтеча и Кръстител. Преп. Анастасий Струмишки.
Празнуват: Анастас, Анастасия и др.

30 август
Международен ден на безследно изчезналите от насилия
Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски. Пренасяне честните мощи
на св. Александър Невски. Празнуват: Александър, Александра, Алекс, Алеко, Сашо,
Сашка и др.

31 август
Международен ден на свободата и солидарността
Полагане честния пояс на Пресвета Богородица. Св. свщмчк Киприан, еп. Картагенски.
Св. Генадий, патр. Константинополски. Празнуват: Гена, Гено
ЗАБАВНО
***
Съдия пита свидетел:
- Давали ли сте вече показания под клетва?
- Да, но за тях вече излежах...
***
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