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***
"Честит първи учебен ден!"
Нека ученето продължи със Ciela!
***

НОРМИ

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 76 от 2017 година

Изменен и допълнен е Законът за опазване на околната среда. Спорните промени касаят
отпадането на двуинстационното производство във Върховния административен съд при
обжалване на решения за инфраструктурни обекти с национално значение. Въвежда се особено
съдебно производство, което следва да приключи в срок до шест месеца от подаване на
жалбите. То се прилага за жалби срещу решенията по необходимостта от извършване на оценка
на въздействието върху околната среда и срещу решения на министъра на околната среда и
водите по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени
като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа
важност.

Изменен и допълнен е Правилникът за дейността, структурата и организацията на

работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни. Засилени са
правомощията на консултативния орган за ускорено изпълнение на ангажиментите на България
в областта на пространствените данни. Съветът също ще контролира създаването,
управлението, поддръжката на Национален портал за пространствени данни. Председател на
Междуведомствения съвет е председателят на Държавна агенция "Електронно управление" или
оправомощено от него длъжностно лице, а заместник-председатели са заместник-министър на
околната среда и водите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
Работата на Междуведомствения съвет ще бъде подпомагана от секретар и технически
сътрудник.
Обнародвано е Постановление № 196 от 15 септември 2017 г. Министерският съвет
предвиди средства в размер на 1 062 114 лв. за реализацията на проекти по Националната
програма "Осигуряване на съвременна образователна среда". По този начин се осигурява
транспорт за провеждане на училищни практики в реална работна среда, ремонтирането и
оборудването на учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази
на училищата, както и закупуването на учебни видеофилми и софтуерни продукти.
Обнародвано е Постановление № 198 от 15 септември 2017 г. Приема се Наредба за
условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива
и енергия за транспорта. С нея се уреждат условията, редът и начинът за изготвяне и
верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта. Тя се прилага
за доставчици на горива, използвани за задвижването на пътни превозни средства, извънпътна
подвижна техника (включително плавателни съдове за вътрешни водни пътища, когато не
плават в морски води), селскостопански и горскостопански трактори, плавателни съдове с
развлекателна цел, когато не плават в морски води, както и за доставчици на електрическа
енергия, използвана в пътни превозни средства.
Обнародвано е Постановление № 199 от 15 септември 2017 г. Кабинетът предостави 76
300 лева за финансиране участието на България в Европейско изследване на ценностите. Това
е най-мащабният европейски изследователски проект в областта на социалните науки, който
стои в основата на стотици задълбочени академични анализи и вземането на политически
решения на най-високо равнище в ключови периоди от най-новата европейска история.
Участието на България дава възможност на страната да продължи да присъства в научната
карта на Европа по социални науки за следващите десет години.

Изменена и допълнена е Наредба № Н-18 от 2006 г. Актуализират се изискванията към
лицата, съответно обектите, от които се осъществяват продажби на течни горива, както и
производителите/вносители на електронни системи с фискална памет и сервизните фирми,
гарантиращи забраната на нерегламентиран достъп до тези системи, заедно с нейните
компоненти. Определят се случаите, в които при прекъсване на връзката между отделни
компоненти на системите се блокира работата им и съответно данните се изпращат към
Националната агенция за приходите.
Изменена и допълнена е Наредба № 40 от 2004 г. Подробно са уредени задълженията и
действията на административния орган и администрацията, посочени са и сроковете за
извършването им в административното производство по издаването на разрешение за
извършване на обучение на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на моторно
превозно средство за превоз на опасни товари и на удостоверение на консултант по
безопасността при превоз на опасни товари.
Изменена и допълнена е Наредба № 4 от 20 април 2017 г. Регламентира се увеличението на
минималните основни работни заплати на педагогическите специалисти с 15%. Във връзка с
допълнителните ангажименти на педагогическите специалисти по изпълнението на мерките за
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст както и по провеждането
дейности от общата подкрепа на децата и учениците се въвежда и възможност за определяне
на две нови допълнителни трудови възнаграждения - за участие в екипи за съвместна работа
на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст; и за провеждане на допълнително обучение
на ученици, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма, или на деца,
които не владеят български език.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерство на

Наредба за изменение и допълнение на

Предстоящо

здравеопазването

Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и

обнародване

организацията на работата на аптеките и
номенклатурата на лекарствените продукти

Министерство на
земеделието, храните и
горите
Министерство на
културата

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015

Предстоящо

г. за условията и реда за прилагане на схемите

обнародване

за директни плащания
- Наредба за изменение и допълнение на

Предстоящо

Наредба № 2 от 2016 г. за приемане и

обнародване

преместване на ученици в училищата по
изкуствата
- Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и
преместване на деца и ученици в училищата по
култура
Министерство на

- Наредба за изменение и допълнение на

Предстоящо

образованието и науката

Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на

обнародване

резултатите от обучението на учениците
- Наредба № 5 от 15 септември 2017 г. за
регистъра на професионалните колежи
- Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за
организацията на дейностите в училищното
образование
Министерство на
транспорта,
информационните

Наредба за изменение и допълнение на

Предстоящо

Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз

обнародване

на опасни товари

технологии и
съобщенията
ИНТЕРЕСНО

22 септември
Ден на Независимостта на Република България
Ден на есенното равноденствие
Европейски ден без автомобили
Световен ден за защита на слоновете
Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Преп. Йона. Преп. Козма Зографски.
Празнуват: Гълъбин, Гълъбина

26 септември
Световен ден на контрацепцията
Европейски ден на езиците

27 септември
Световен ден на туризма

28 септември
Международен ден на правото да знам
ЗАБАВНО
***
Назначили известен адвокат за служебен защитник на опасен престъпник, когото
застрашавала смъртна присъда.
Председателят на съда се приближил до адвоката и му поръчал да даде на обвиняемия найдобрия съвет.
След кратък разговор между адвоката и обвиняемия, последния скочил и избягал през
прозореца.
На упрека на председателя на съда адвоката отговорил:
- Но нали вие ми казахте да му дам най-добрия съвет!
***
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