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***
" Действието без знание е фатално. Знанието без действие
йствие е безполезно!"
Учете се и действайте със Ciela!
***

НОРМИ

•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 81 от 2017 година

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за чужденците в

Република България. Промените са в изпълнение на решението на кабинета за преглед на
предоставяните от административните органи услуги и намаляване на административната
тежест за гражданите и бизнеса.
бизнеса Съкращава се от три на два месеца срокът за получаване на
разрешение за постоянно и за дългосрочно пребиваване. Отпадат седем изисквани от лицата
удостоверения, декларации и копия от документи, които ще се събират вече по
административен път. Отменя се и изискването за представяне на заверено копие от БУЛСТАТ
и декларация за идентичност на имената, тъй като такава информация се съдържа в други
документи, които чужденецът прилага.
прилага

Обнародвано е Постановление № 219 от 5 септември 2017 г. С него се приема Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Тя регламентира държавният образователен стандарт за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, както и условията и реда за
определяне на броя на паралелките и групите и на броя на учениците и на децата в тях, за
организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка, за осигуряване на
обучението по български език на чуждестранни граждани, пребиваващи в страната и за
включване на частните детски градини и училища в системата на държавно финансиране.
Урежда се приемането на деца и ученици за безплатно обучение в частните детски градини и
училища, включени в системата на държавно финансиране, разписва се методика за
определяне на максималния размер за събираните средства от родителите на деца и ученици
от частните детски градини и училища. Фиксират се условията и редът за възстановяване на
неизразходваните средства от държавната субсидия от частните детски градини и училища,
включени в системата на държавно финансиране, както и тези за преустановяване
предоставянето на средства от държавния бюджет на частните детски градини и училища,
включени в системата на държавно финансиране.
Обнародвано е Постановление № 220 от 5 септември 2017 г. Правителството одобри
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер
на 434 484 лв. за спортно-състезателни дейности на студентите. Към държавните висши
училища, финансирани от МОН, ще бъдат трансферирани 396 141 лв., а към частните - 38 343
лева. Съответните суми са определени на база разработени от висшите училища проекти за
подпомагане физическото възпитание и спорт на студентите в редовна форма на обучение и
съобразно броя на студентите.
Изменена и допълнена е Наредба № 3 от 1 февруари 2001 г. Отпада изискването лицата,
които желаят да бъдат вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности по кадастър, да
прилагат към заявлението за вписване документи, които могат да бъдат получени от
Агенцията по геодезия, картография и кадастър по служебен път. За физическите лица и
физическите

лица

-

еднолични

търговци,

кандидати

за

вписване

в

регистъра

на

правоспособните лица се въвежда алтернативна възможност, вместо свидетелство за
съдимост на хартиен носител, да предоставят код на електронното такова. За ЕТ и за ЮЛ,
кандидати за вписване в регистъра на правоспособните лица отпада изискването да
предоставят:

удостоверение

за

актуално

състояние

по

партидата

в

ТР,

актуално

удостоверение за данъчна регистрация, документ за регистрация в БУЛСТАТ и съдебно
решение за регистрация на юридическото лице.
Обнародвана е Наредба № 7 от 28 септември 2017 г. С нея се уреждат условията и редът,
по които се определя броят на съдебните заседатели, както и резервните съдебни заседатели
за всеки съд, етичните правила за поведение и организационни въпроси, свързани с дейността
на съдебните заседатели.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 82 от 2017 година

Обнародвана е Инструкция № И-4 от 5 септември 2017 г. Разписват се условията и редът
за планиране, организиране и провеждане на обучение по специалности от области на
висшето образование на курсанти за нуждите на Министерството на отбраната в Академията
на МВР и на курсанти за нуждите на Министерството на вътрешните работи във висшите
военни училища, както и на обучение в квалификационни курсове и курсове в областта на
професионалното обучение на служители от МО, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия в Академията на МВР и на служители от МВР във военните академии, висшите военни училища и професионалните сержантски/старшински
колежи на МО.
Обнародвана е Наредба № 6 от 29 септември 2017 г. Уреждат се условията и редът за
прилагане на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Подмярката има за цел
подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез
преструктуриране

и

развитие

на

наличните

материални

мощности

в

стопанствата,

насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на
произвежданата продукция, опазване на компонентите на околната среда и спазване
стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерство на
финансите

Наредба № Н-7 от 4 октомври 2017 г за условията,

Предстоящо

реда и начина за организиране и провеждане на

обнародване

изпити за придобиване на сертификат "вътрешен
одитор в публичен сектор"
Министерство на

- Наредба № 2 от 6 октомври 2017 г. за

Предстоящо

здравеопазването

утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия

обнародване

и травматология"
- Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за
утвърждаване на медицински стандарт "Спешна
медицина"
Министерство на

- Наредба за изменение на Наредба № 8121з-882

Предстоящо

вътрешните работи

от 2014 г. за реда и осъществяване на държавен

обнародване

противопожарен контрол
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-345 от 2014 г. за определяне на
медицинските изисквания за работа в
Министерството на вътрешните работи
Министерство на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

земеделието, храните

№ 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за

обнародване

и горите

извършени тежки нарушения по смисъла на
Регламент (EO) № 1005/2008 на Съвета от 29
септември 2008 г. за създаване на система на
Общността за предотвратяване, възпиране и
премахване на незаконния, недеклариран и
нерегулиран риболов, за изменение на регламенти
(ЕИО) ) 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) №
601/2004 е за отмяна на регламент (ЕО) №
1447/1999

Комисия за финансов

- Наредба за изменение на Наредба № 13 от 2003

Предстоящо

надзор

г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на

обнародване

акции
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 41 от 2008 г. за изискванията към съдържанието
на обосновката на цената на акциите на публично
дружество, включително към прилагането на
оценъчни методи, в случаите на преобразуване,

договор за съвместно предприятие и търгово
предлагане
ИНТЕРЕСНО

14 октомври
Преп. Параскева-Петка Търновска (Петковден). Св. мчци Назарий, Гервасий, Протасий и
Целсий. Празнуват: Петко, Петкан, Петка, Параскева, Пенчо, Пеньо и др.

15 октомври
Международен ден на белия бастун
Световен ден на чистите ръце

16 октомври
Международен ден на прехраната
Международен ден на анестезиолога

17 октомври
Международен ден за изкореняване на бедността

18 октомври
Световен ден за мониторинг на водата
Европейския ден за борба с трафика на хора
Св. ап. и ев. Лука. Св. вмчца Злата Мъгленска. Празнуват: Злата, Златка, Златина,
Златко, Златан, Златомир, Лука, Лукан и др. Празник на художниците

19 октомври
Национален ден на благотворителността
ЗАБАВНО
***
– Днec излизaтe нa cвoбoдa – ĸaзвa диpeĸтopът нa зaтвopa нa зaтвopниĸa. – Haдявaм ce, чe щe
зaпoчнeтe чecтeн живoт.
– Ox, гocпoдин нaчaлниĸ, нe cъм в тaĸaвa възpacт, в ĸoятo мoгa дa cи пoзвoля eĸcпepимeнти.
***
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