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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. 83 от 2017 година

Обнародвана е Наредба № Н-7
7 от 4 октомври 2017 г. С нея се определят условията, редът
и начинът за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен
одитор в публичния сектор". Кандидатите за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в
публичния сектор" следва да имат завършено висше образование,
образование степен "магистър",
"бакалавър" или "професионален
професионален бакалавър". Те трябва да положат изпит под формата на
тест на хартиен носител или в електронен вариант. Тестът се състои от 90 въпроса, всеки с
четири възможни отговора, от които само един верен. Списъкът с кандидатите, успешно
издържали изпита, се обявява на интернет страницата на Министерството на финансите и на
общодостъпно място в сградата на министерството.

Изменена и допълнена е Наредба № 8121з-345 от 2014 г. Урежда се специализирано
медицинско освидетелстване на държавните служители от Министерството на вътрешните
работи, кандидатстващи за назначаване като полицейски органи и органи по пожарна
безопасност и защита на населението, или за назначаване в Академията на МВР за
осъществяване на преподавателска дейност за професионална подготовка на полицейски
органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението, в дирекция "Инспекторат"
за пряко осъществяване контрол върху дейността на служителите от МВР и в Института по
психология на МВР за изготвяне психологичен анализ на оперативно-интересни лица и
провеждат криминалнопсихологични изследвания по досъдебни производства и във връзка с
оперативно-издирвателната дейност на МВР.
Изменена и допълнена е Наредба № 41 от 2008 г. Реципират се съвременни методи и
практики, свързани с извършването на оценка на дружества и ценни книжа. Прецизират се
действащи разпоредби по отношение на определянето на справедливата стойност на една
акция.
Изменена е Наредба № 13 от 2003 г. Създават се условия за облекчаване на реда за
публикуване на търгово предложение за закупуване и замяна на акции, за съобразяване на
начина на публикуването му със съвременните средства за разпространяване на информация
с цел достигане до максимален брой адресати, включително в случаите на публикуване на
съобщение за наличие на намерения за отправяне на търгово предложение.
Изменени и допълнени са Правилата за условията и реда за прехвърляне на

разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. Предприятие,
което желае да прехвърли издаденото му разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен
спектър или да отдаде под наем индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен
спектър, трябва да приложи към подаденото заявление документ за регистрация на
чуждестранно лице заявител съобразно националното му законодателство, когато е
приложимо.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 84 от 2017 година

Изменен и допълнен е Законът за специалните разузнавателни средства. Председателят
на Държавна агенция "Технически операции" вече ще може да бъде преназначаван на същата
длъжност само за срок от още 5 години.

Изменено е Постановление № 14 от 2017 г. 2 638 024 лв. се пренасочват за доставка на
ваксини против болестта "син език" по преживните животни. Те са за сметка на
неизразходваните средства за налагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта
"инфлуенца по птиците".
Обнародвано е Постановление № 223 от 13 октомври 2017 г. Правителството одобри
отпускането на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията. Средствата са в размер на 35 млн. лева и се
предоставят

целево

за

Национална

компания

"Железопътна

инфраструктура"

за

финализиране на железопътните проекти по Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г.".
Сумата ще покрие приключването на проектите за реконструкция и електрификация на жп
линията Пловдив - Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2; за рехабилитация на
железопътната инфраструктура в участъци по линията Пловдив - Бургас, за модернизация на
участъка Септември - Пловдив, за техническа помощ по трансевропейската транспортна
мрежа, за изграждането на интермодален терминал в Пловдив и за развитието на възел
София.
Обнародвано е Постановление № 224 от 13 октомври 2017 г. Общо 85 млн. лв. се
предоставят по бюджета на Община Варна, разпределени за изграждане на бул. "Васил
Левски" - в участъка от ул. "Подвис" до ул. "Девня", и за изграждане на пробив на бул.
"Сливница" от бул. "Ян Хунияди" до бул. "Атанас Москов".
Обнародвано е Постановление № 226 от 13 октомври 2017 г. Кабинетът отпусна 19,2 млн.
лв. за националното съфинансиране на транспортни проекти по Механизма за свързване на
Европа за периода 2015 - 2017 г. Така България спази ангажимента си за осигуряване на
национално съфинансиране в размер на 15% от общата стойност на проектите. Средствата ще
бъдат разпределени между четири големи инфраструктурни проекта на Национална компания
"Железопътна инфраструктура", два проекта на Изпълнителна агенция "Проучване и
поддържане на река Дунав" и един на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".
Обнародвано е Постановление № 227 от 13 октомври 2017 г. Чрез изменение,
допълнение и отмяна на нормативни актове в областта на околната среда се транспонират
част от изискванията на директива на Европейския парламент за намаляване на националните
емисии на някои атмосферни замърсители. Създават се предпоставки за по-голяма
прозрачност, съгласуваност, сравнимост, пълнота и точност на националните инвентаризации

и прогнози на емисиите на вредни вещества в атмосферата, между които са серен диоксид,
азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици.
Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на

заетостта. Безработни, които започнат работа на повече от 50 км. от населеното място по
настоящ адрес, ще могат да получават средства за покриване на разходи за наем на жилище,
такси за детска ясла и градина, интернет. За да се възползват от тази възможност, те ще
трябва да имат трудов договор, да са насочени към новото работно място от бюрото по труда
и да сменят настоящия/постоянния си адрес в населеното място, в което са намерили работа.
Пари за наем ще се отпускат само на хора, които не притежават имот в населеното място, в
което са се преместили. Регламентира се също редът, по който областните комисии по заетост
ще правят проучвания за потребностите на работодателите от региона от работна сила. С
продължително безработните лица ще може да се подписва споразумение за интеграция в
заетост, което ще съдържа предложения за ползване на конкретни услуги с цел преодоляване
на индивидуални пречки за интеграция на пазара на труда.
Изменена е Наредба № 8121з-882 от 2014 г. Намалява се административната тежест чрез
увеличаване срока

на валидност на

удостоверителни

документи - сертификати

за

съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност, от три на пет години.
Изменена и допълнена е Наредба № 3 от 2013 г. Отпадат задълженията за записване и
отчитане на риболовния улов, когато незаписаните и неотчетени количества са до 50 кг.
еквивалентно живо тегло за всички видове риби и други водни организми, с изключение на
риби от вида калкан. В риболовния дневник следва да се записват и отчитат количествата от
всички видове риба и други водни организми, уловени и задържани на борда, над 50 кг.
еквивалентно живо тегло. Актуализират се санкциите за нарушаване на разпоредбите в
областта на риболова.
Изменена и допълнена е Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на

дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за
хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от
ЗИХУ. Разписват се минималните изисквания, на които трябва да отговарят помещенията, в
които се произвеждат медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения
по индивидуална поръчка. Те включват задължителното наличие на обособено помещение за
приемна, както и осигурено необходимо техническо оборудване, инструментална екипировка

и квалифициран персонал за вземане на мярка, изработка и ремонт на медицинските
изделия по индивидуална мярка. В персонала на производителите на медицински изделия,
помощни средства, приспособления и съоръжения по индивидуална поръчка задължително се
осигурява лекар-ортопед.
Обнародвана е Наредба № 2 от 6 октомври 2017 г. С нея се утвърждава медицински
стандарт по ортопедия и травматология. Утвърждаването на нов стандарт е продиктувано от
необходимостта от промяна в областта, която се изразява в допълване на определени
процедури в областта на спиналната и гръдната хирургия, изпълнявани на съответните нива
на компетентност.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за държавните помощи

Предстоящо

- Закон за изменение и допълнение на

обнародване

Гражданския процесуален кодекс
- Закон за изменение и допълнение на Закона за
управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове
- Закон за изменение и допълнение на Закона за
електронния документ и електронния подпис
- Закон за изменение и допълнение на Закона за
администрацията
- Закон за изменение и допълнение на Закона за
отбраната и въоръжените сили на РБ
Министерство на
финансите

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

№ Н-2 от 30 юни 2016 г. за реда и начина за

обнародване

осъществяване, координация и хармонизация на
специфичните одитни дейности по фондове и
програми на Европейския съюз
- Наредба за изменение на Наредба № Н-1 от 2016
г. за условията и реда за извършване на
изследване за професионална и психологическа
пригодност при назначаване и повишаване в

длъжност в Агенция "Митници"
Министерство на

Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за

Предстоящо

здравеопазването

утвърждаване на медицински стандарт "Спешна

обнародване

медицина"
Министерство на
транспорта,
информационните

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

№ 5 от 2004 г. за корабните документи

обнародване

- Наредба за допълнение на Наредба № 18 от 2004

технологии и

г. за регистрация на пристанищните оператори в

съобщенията

Република България
ИНТЕРЕСНО

20 октомври
Световен ден за борба с остеопорозата

22 октомври
Световен ден на заекващите

24 октомври
Международен ден на ООН

26 октомври
Св. вмчк Димитрий Мироточиви. Преп. Димитра Доростолско-Киевска. Празнуват:
Димитър, Димитрина, Димитричка, Мита, Митка, Митко, Митьо, Димо, Дима, Димка,
Драган, Митра, Деян и др. Професионален празник на строители, ковачи, техници,
металурзи
ЗАБАВНО
***
В затворническата килия влиза надзирателят и съобщава на осъдения:
- Жена ти дойде на свиждане.
- Как така? Такова нещо не се предвиждаше в присъдата!
***
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