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***
" Който търси, намира!"
Който
ойто търси в Ciela, намира по-бързо!
***
НОРМИ

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 70 от 2017 година

Обнародвано е Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на
Европа и Република България,
България механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани
със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014 – 2020 г. Размерът на
заема е двеста милиона евро. Заемът се отпуска единствено за целите на финансиране на
Програмата, както е описано в Приложение 1 към документа.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от
жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни
суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на
свободно договаряне. Промените се отнасят до легалната
ната дефиниция на понятието
"семейство", като от него са изключени лицата, живеещи при условията на съвместно
съжителство с военнослужещия или цивилния служител. Промени има и при третирането на
децата – вече като част от семейството се считат само ненавършилите пълнолетие деца,
както и навършилите пълнолетие,
пълнолетие ако продължават да учат, до завършване на средното им
образование, но не по-късно
късно от навършване на 20-годишна възраст,
възраст с изключение на
сключилите брак.

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 71 от 2017 година

Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Министерството на отбраната.
Допълват се и се прецизират функциите на административните звена в министерството, в т. ч.
и на Щаба на отбраната, с цел гарантиране ефективното изпълнение на новите законови
правомощия на министъра на отбраната и началника на отбраната по ръководството на
отбраната и командването на въоръжените сили.
Изменена и допълнена е Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за
възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. Целта е да се
оптимизира и съкрати процедурата по разглеждане и произнасяне по заявленията за
обезщетяване на правоимащите лица, които притежават жилищнокомпенсаторни записи.
Предоставя се възможност гражданите да заявяват и получават осребряване на жилищни
компенсаторни записи в предвидените от Закона случаи, като изпълнението е възложено на
Министерството на финансите. Отпада задължението за представяне на два документа с
идентично значение, които правоимащите представят пред Министерството на финансите при
депозиране на искане. Срокът за произнасяне се намалява от три месеца на един и се
прецизира начинът на изплащане на обезщетенията, когато искането е подадено
едновременно от две или повече лица, с което се облекчават лицата - искатели, както и
административни дейности.
Обнародвано е Постановление № 186 от 28 август 2017 г. С него Министерският съвет
одобри допълнителни 2 480 457 лв. за физическо възпитание и спорт в общинските и
държавните детски градини и училища за 2017 г. Средствата се предоставят за учебнотренировъчната и спортно-състезателната дейност на децата и учениците и за материалнотехническото ѝ обезпечаване. Те се определят съгласно разработени от детските градини и
училища проекти.
Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на Информационния
център на Министерството на отбраната. В структурата на центъра се създава нова
ръководна длъжност - заместник-директорът по художественотворческата част. Последният
отговаря пряко за дейността на отдел "Военен телевизионен канал" и отдел "Вестник
"Българска армия".
Изменена и допълнена е Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите. Актът се актуализира с
цел отстраняване на слабости и пропуски, установени при практическото му прилагане и
осъвременяване на разпоредби, свързани с прилаганите сечи, отговорността и изпълняваните
функции от оторизираните лица по провеждането на сечите. С промените се прави опит за
решаване и на възникнали проблеми с широк обществен отзвук относно оперативното
усвояване на изсъхналата дървесна маса от иглолистни култури и ограничаване на съхненето
от биотични и абиотични фактори.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 72 от 2017 година

Обнародвано е Постановление № 187 от 31 август 2017 г. Открива се Технически колеж Казанлък, в структурата на Техническия университет - София. В новооткритото звено на
Университета ще се обучават студенти по специалности от професионално направление

"Машинно инженерство". Капацитетът на учебното заведение е 230 студенти и е съобразен с
институционалния капацитет на Техническия университет - София.
Обнародвана е Спогодба между правителството на Република България и
правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и
отвъд техните съответни територии. Спогодбата дава възможност за развитието на
въздушния транспорт и честотата на директните полети между двете държави. Очаква се така
да бъдат стимулирани двустранните отношения, което да увеличи бизнес пътуванията и
туристическия трафик.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 73 от 2017 година

Обнародвано е Постановление № 188 от 1 септември 2017 г. Правителството одобри
допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 3 482 140 лв. за финансово
осигуряване на дейности по две от националните програми за развитие на средното
образование за 2017 г. За обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади по НП
"Ученически олимпиади и състезания" се предоставят 1 311 700 лв. За подобряване на
условията за експериментална работа по природни науки по НП "Осигуряване на съвременна
образователна среда" са осигурени 2 170 440 лв., които ще се използват за закупуване на
уреди, прибори, пособия, реактиви и други консумативи за изпълнение на практически
дейности.
Обнародвано е Постановление № 189 от 1 септември 2017 г. Кабинетът одобри
допълнителни разходи в размер на 1 224 000 лв. за изграждане на допълнителен участък от
временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница и прилежащия към
него път по поречието на река Тунджа на територията на област Хасково.
Обнародвано е Постановление № 190 от 1 септември 2017 г. за създаване на
Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз. С него се гарантира оперативното проследяване на преговорния процес в
рамките на Съвета от всички заинтересовани страни. Изрично се предвижда при необходимост
Бордът да дава указания за начина на водене на преговори, както и да предлага на Съвета по
европейските въпроси промени в рамковите позиции по разглежданите досиета. Председател
на Борда е заместник-министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018, отговарящ за връзките с Европейския парламент. Членове са началникът на
политическия кабинет на министър-председателя, заместник-министри, представители на
ръководните органи на други институции и ведомства, постоянният представител на България
към ЕС, директорите на дирекциите "Координация по въпросите на ЕС" в МС и "Политики и
институции в ЕС" в МВнР. Регламентира се и начинът на подготовка на участието на
заместник-министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018,
отговарящ за връзките с Европейския парламент, в заседанията на Европейския парламент.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Министерски съвет

Постановление № 191 от 4 септември 2017 г. за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България

Предстоящо
обнародване

ИНТЕРЕСНО

1 септември
Начало на Църковната нова година. Преп. Симеон Стълпник. Св. Марта. Св. мчци Айтал
и Амун дякони. Прав. Иисус Навин. Св. мчци Калист, Евод и Ермоген. Празнуват: Симеон

5 септември
Св. прор. Захария и праведна Елисавета. Празнуват: Захари и Елисавета, Зарко,
Светлозар, Светлозара, Ели и др.

6 септември
Ден на Съединението (между Княжество България и Източна Румелия)

8 септември
Ден на международна солидарност на журналистите
Световен ден за борба с беса
Световен ден на първата помощ
Международен ден на грамотността

9 септември
Световен ден на красотата

10 септември
Световен ден за предотвратяване на самоубийствата

14 септември
Въздвижение на Св. Кръст Господен. Празнуват: Кръстьо, Кръстина, Кръстинка,
Кристина, Кристиан, Кристиана, Кънчо, Ставри и др.
ЗАБАВНО
***
Двама бягат по улицата и мъкнат торби с пари. Полицията ги гони. Единият вика на другия:
- Казах ли ти аз - като забогатееш, веднага започват да изникват разни проблеми…
***
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