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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. 87 от 2017 година

Изменено е Постановление № 234 от 1998 г. Отпада вменената на Българския институт по
метрология административна услуга за извършване на сертификационна дейност за
съответствието с нормативните изисквания за възпроизвеждане на националното знаме.
Обнародвано е Постановление
ие № 238 от 25 октомври 20
2017
17 г. Правителството одобри
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 204 400
лв. Те са за изплащане на обезщетения по сключени през третото тримесечие на т. г.
споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по
приключили граждански, административни и наказателни производства.
производства

Обнародвано е Постановление № 239 от 25 октомври 2017 г. Кабинетът гласува
допълнителни трансфери в общ размер на 5 496 хил. лв. За дължими плащания към
бенефициенти по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции от
програмен период 2007-2013 г. в размер на 5 316 хил. лв., се предвиждат промени по
бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройство - 3 908 хил. лв., на
Министерството на икономиката - 179 хил. лв., на Министерството на околната среда и водите
- 607 хил. лв., на Министерството на труда и социалната политика - 296 хил. лв. и на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - 326 хил. лв.
Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за
2017 г. в размер на 30 хил. лв. за подготовка на състезателите от националния отбор по самбо
във връзка с участието им в предстоящото Световно първенство по самбо от 9 до 13 ноември
в Сочи, Русия. По бюджета на община Казанлък за дейности, свързани с благоустрояване,
паркоустрояване и зацветяване на централната градска част на гр. Шипка, се предвиждат
средства в размер на 150 хил. лв.
Обнародвано е Постановление № 241 от 26 октомври 2017 г. Чрез изменение и
допълнение на наредби, издадени на основание Закона за техническите изисквания към
продуктите, се създава възможност при заявяване на административна услуга заявителят да
посочи единен идентификационен код и да не представя информация за обнародването в
"Държавен вестник" или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено със закон
или с акт на МС. Отпада задължението за представяне на копия от трудови договори на
персонала, с които разполага заявителят. Премахва се изискването за предоставяне на
удостоверения от съответните компетентни органи за парични задължения към държавата или
към община. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще извършва
служебно справки за наличието/липсата на законовите изисквания, от чието доказване
заявителите се освобождават.
Обнародвано е Постановление № 242 от 26 октомври 2017 г. Отменя се Наредбата за
безопасност на запалките поради приемането на официален европейски стандарт за
безопасност на запалките, който е въведен като хармонизиран европейски стандарт.
Изменена е Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за

измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Лицата, които кандидатстват за
оправомощаване за извършване на проверка на средствата за измерване, вече няма да

трябва да предоставят към заявлението за кандидатстване удостоверение за актуално
състояние или копие от нормативния акт, с които са създадени.
Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2003 г. Разписват се условията и редът за
регистриране въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория на
територията на Република България от органа, издал разрешението за строеж, независимо от
източника на финансиране. Определят се обстоятелствата, при наличието на които се отказва
издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Изменена и допълнена е Наредба № 18 от 1999 г. Когато предстои да се возят опасни
товари, превозвачът своевременно и преди излитането на въздухоплавателното средство
снабдява командира с писмена информация, която следва да съдържа като минимум номера
на товарителницата, идентификационен номер, определен от ООН, точно наименование за
транспортиране, клас на опасност и допълнителен риск, отговарящ на етикетите на пратката,
групата на съвместимост при транспортиране на опасни товари от клас 1 - експлозиви,
опаковъчна група съгласно декларацията за опасен товар, броя на опаковките и нетно
количество или брутно тегло при транспортиране на нерадиоактивни пратки, броя на
опаковките, външни опаковки или товарни контейнери, тяхната категория, транспортен индекс
и точното местонахождение в багажника при транспортиране на радиоактивни пратки,
индикация, че пратката следва да се превозва само в товарни въздухоплавателни средства,
летището, на което ще бъде разтоварена пратката, както и индикация, че пратката се превозва
с издадено изключение от съответната държава, в случаите, когато това е приложимо.
Изменена и допълнена е Наредба № 15 от 2006 г. Създава се допълнителна възможност за
извършване на предварителни медицински прегледи преди постъпване на работа, както и на
периодични прегледи, освен от общопрактикуващ лекар и от лекар специалист по вътрешни
болести от лечебно заведение за извънболнична помощ, с която се улеснява изпълнението на
здравните изисквания от лицата, обект на наредбата, вкл. здравно неосигурените и тези без
избран

личен

лекар.

Въвеждане

се

изискване

за

провеждане

на

предварително

бактериологично изследване за стафилококово носителство преди постъпване на работа за
лицата, работещи в детските заведения, в специализираните заведения за отглеждане,
пребиваване и възпитание на деца и в обектите, които произвеждат и/или търгуват с храни.
Обнародвана е Инструкция № 8121з-1302 от 19 октомври 2017 г. С нея се уреждат
условията и редът за провеждане на тестове за установяване на изпълнението на служебните
задължения от държавни служители в Министерството на вътрешните работи. Тестовете

представляват симулация на реално съществуващи ситуации, свързани с изпълнението на
служебната дейност на държавния служител, обект на тест.
Изменен и допълнен е Правилникът за дейността на Комисията за публичен надзор

над

регистрираните

одитори.

Комисията

ще

дава

оценка

на

качеството

на

професионалната дейност на регистрираните одитори въз основа на резултатите от
извършените инспекции на дейността им съгласно доклада на инспекционния екип.
Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на Комисията за

защита от дискриминация. В случаите, когато длъжностите председател, заместникпредседател и член на комисията се заемат от лица с висше юридическо образование и
придобита юридическа правоспособност, придобитият стаж се признава за юридически стаж.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 88 от 2017 година

Изменен и допълнен е Законът за местните данъци и такси. Таксата за битови отпадъци
ще се заплаща за три услуги - събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения
и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места и селищните образувания в общината, като извършването им от общината ще бъде
основна предпоставка за дължимост на таксата.
Обнародвано е Постановление № 244 от 27 октомври 2017 г. С него се приема Наредба
за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.
Нормативната уредба по Договора за неразпространение на ядреното оръжие се привежда в
съответствие с новите изискванията по отношение на задълженията на България по
Споразумението за прилагане на гаранциите между страните от ЕВРАТОМ, МААЕ и Република
България и Допълнителния протокол към Споразумението Евратом. Актът обхваща
събирането и предоставянето на информация, водене на регистри за дейностите по
Споразумението, събирането и предоставянето на информация за дейностите, предмет на
Допълнителния протокол.
Обнародвано е Постановление № 245 от 30 октомври 2017 г. Двете общини, пострадали
най-тежко от пороите на 25 октомври т. г., получават 1 млн. лв. от правителството за
преодоляване на последиците от бедствието. На община Камено се предоставят 600 000 лв., а
на община Бургас - 400 000 лв., за разчистване на пътната мрежа, речните легла и деретата от
наноси и дървесна маса, както и за неотложно възстановяване на увредените сгради и

инфраструктурни обекти. По този начин ще се подпомогне възстановяването на нормалния
ритъм на живот в засегнатите територии.
Изменена и допълнена е Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. Забранява се да се изисква от
заявителя на административна услуга от кадастралната карта и кадастралните регистри да
предоставя документи, за които има създадени регистри на държавната администрация или с
тях се удостоверяват обстоятелства, които се съдържат в база данни на държавната
администрация. В случаите, в които Агенцията по геодезия, картография и кадастър не може
да намери необходимите данни или документи, от заявителя се изисква само да предостави
информация, необходима за идентифициране на данните или документите в регистрите на
държавната администрация.
Обнародвана е Инструкция № И-3 от 26 октомври 2017 г. Разписват се редът и начинът
за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция
за приходите и Министерството на труда и социалната политика. Взаимодействието се
организира на функционален принцип при или по повод функциите на НАП по въвеждане на
електронното управление и намаляване на административната тежест или по обезпечаване и
принудително събиране на публични и частни държавни вземания, установявани от МТСП,
както и при или по повод на функциите на МТСП, включително в качеството му на управляващ
орган по оперативни програми и/или проекти.
Обнародвана е Инструкция № И-7 от 25 октомври 2017 г. С нея се определят органите и
дейностите за психологическо осигуряване в служба "Военна полиция". Дейностите по
психологическо осигуряване по реда на инструкцията се провеждат кандидати за приемане на
военна служба или за назначаване на длъжности за цивилни служители в служба "Военна
полиция", за военнослужещите от други структури, и за военнослужещи и цивилни служители
от състава на служба "Военна полиция".
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за изменение на Закона за пътищата

Предстоящо

- Закон за изменение и допълнение на Закона за

обнародване

съдебната власт
Министерство на

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2016 г.

Предстоящо

здравеопазването

за определяне на заболяванията и отклоненията,

обнародване

които застрашават живота и здравето на децата и
учениците
Министерство на
икономиката

Наредба № РД-04-01 от 27 октомври 2017 г. за

Предстоящо

регистъра на лицата, които извършват дейности с

обнародване

дестилационни съоръжения
ИНТЕРЕСНО

5 ноември
Световен ден на мъжете

6 ноември
Международен ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време
на война и въоръжени конфликти

8 ноември
Събор на св. архангел Михаил. Св. мчк Ангел Лерински. Празнуват: Ангел и Михаил,
Ангелина, Ангелинка, Емил, Милена, Милен, Михаела, Михо, освен това Радка,
Радослав, Радостина, Райна, Райко, Райчо, Рафаил, Руска, Руси, Руслан, Гаврил и др.
Професионален празник на касапи, колбасари и полицаи

9 ноември
Международен ден за борба срещу расизма, ксенофобията и антисемитизма
ЗАБАВНО
***
- Защо не върнахте пръстена, който сте намерили?
- Е на него си пишеше: "Твой завинаги".
***
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