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" Действието без знание е фатално. Знанието без действие
йствие е безполезно!"
Учете се и действайте със Ciela!
***
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Изменено е Законът за пътищата.
пътищата Повишава се размерът на таксите за товарни автомобили
за

ползване

на

пътната

инфраструктура

на

база

време..

Съгласно

европейското

законодателство, дневната такса ще е еднаква за всички категории превозни
превозн средства и ще
възлиза на 12 EUR. С промените се постига пълно хармонизиране с изискванията на
общностното право и се цели създаването на единен, обективен и висок стандарт за
събирането на приходи от такси,
такси безопасната мобилност на хората, включително генериране
на финансовите потоци за финансиране на дейностите по поддръжка на републиканските
пътища.

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Директорите на училищата и детските градини ще определят вида на месечните помощи за
отглеждане на дете и еднократната помощ за първокласници, когато те се предоставят в
натура. Помощите в натура за пълно или частично плащане на такси за детска ясла или
градина, детска кухня или столово хранене ще се предоставят чрез заплащане на съответните
такси или средства от съответните дирекции "Социално подпомагане". Същият ред ще се
регламентира и за помощите в натура за пълно или частично заплащане на участието на
детето в организирани от училището/детската градина мероприятия (екскурзии, посещения на
исторически, културни и други обекти, лагери и др.).
Изменена и допълнена е Наредба № 10 от 2009 г. Ясно се дефинират лекарствените
продукти, за които се дължат отстъпки от страна на притежателите на разрешение за употреба
на тези продукти към НЗОК, както и видовете такива отстъпки. Актуализират се документите,
които трябва да представят периодично притежателите на разрешения за употреба.
Изменена и допълнена е Наредба № 4 от 2016 г. Работодателите ще имат самостоятелност
за оценяване на необходимостта от извършване на медицински преглед при промяна на
различни обстоятелства и за организиране задължителни медицински прегледи на лицата,
заемащи длъжност на педагогически специалист, с цел откриване на евентуални заболявания
и отклонения, които възпрепятстват заемането на длъжността. Това позволява и съобразяване
с наличието на заболеваемост в населеното място и географския регион, в който се намира
учебното заведение.
Обнародвана е Наредба № РД-04-01 от 27 октомври 2017 г. С нея се уреждат условията и
редът за регистриране на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за
производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, за издаване на удостоверения
за регистрация на тези лица и за водене на регистъра на лицата, които извършват внос,
въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или
предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и
спиртни напитки, както и вписването на данни за тях в цитирания регистър. Разписва се
процедура за водене на документация и отчетност, свързани с контрола на дейности,
извършвани с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и
спиртни напитки, и обмен на информация. Контролът върху посочените дейности се
осъществява от министъра на икономиката или оправомощени от него длъжностни лица от
дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол".
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Изменен и допълнен е Законът за съдебната власт. Промените касаят института на
командироване на магистрати в системата на прокуратурата и следствените органи на незаети
щатни бройки. Магистратите от съдебната система ще получават два вида бонуси за работа.
От една страна, запазва се сегашното общо правило, че Висшият съдебен съвет определя
допълнително възнаграждение за съдия, прокурор или следовател според степента на
натовареност на съответния орган на съдебната власт. Но за магистратите и служителите в
спецсъдилищата и спецпрокуратурите бонусът ще се определя според индивидуалната оценка
за резултатите от дейността, но не повече от 6 допълнителни заплати годишно.
Обнародвано е Постановление № 247 от 7 ноември 2017 г. Кабинетът одобри средства в
общ размер 13 484 783 лв. за изпълнение на дейности по предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия. Средствата ще покрият извършени непредвидени
разходи от администрациите за преодоляване на щетите от активизирали се свлачища, големи
пожари, наводнения, бури, градушки, снегонавявания, срутвания, както и за неутрализиране на
боеприпаси, открити извън полигоните на Българската армия.
Обнародвано е Постановление № 248 от 7 ноември 2017 г. 112 050 лв. отпуска
правителството за изплащане на стипендии на възпитаници на общински и на държавните
спортни училища. Средствата се осигуряват по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби и са предвидени в централния бюджет за насърчаване на таланти с високи
спортни постижения.
Обнародвано е Постановление № 249 от 7 ноември 2017 г. 3 млн. лв. са преведени по
бюджета на Министерството на външните работи. Средствата са необходими за покриване на
недостига при изплащане на командировъчните средства на служителите в задграничните
представителства на България. Целта е да се обезпечи нормалното функциониране на
дипломатическата служба в областта на управление на задграничните представителства и
подкрепата за българските граждани в чужбина.
Обнародвано е Постановление № 250 от 7 ноември 2017 г. 25 360 лв. са одобрени като
допълнителен разход по бюджета на Министерството на културата. Средствата са предвидени
в централния бюджет за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт на учениците в дневна форма на обучение от
държавните училища по изкуствата и по култура.

Обнародвано е Определение № 2 от 31 октомври 2017 г. Допуска се искането на
президента Румен Радев за тълкуване на разпоредбите на Конституцията, свързани с
условията за одобрение и действие на смесени международни договори. Международният
договор е със смесен характер, обхваща всички обществени сфери и това налага гражданите и
институциите да имат яснота за естеството на такива споразумения и мястото им в българския
конституционен модел. Конкретният повод за искането на президента е Всеобхватното
икономическо и търговско споразумение между Канада, ЕС и неговите държави членки,
известно като СЕТА.
Обнародвано е Споразумение между Република България и Обединените арабски

емирства

за

икономическо

и

техническо

сътрудничество.

Актът

предвижда

сътрудничество между страните с цел укрепване на икономическите връзки и увеличаване на
двустранния стокообмен. Двете държави ще работят за засилване на партньорството в редица
области от взаимен интерес, ще насърчават контактите между бизнес организациите от двете
страни, в това число чрез размяна на бизнес визити и участието в панаири и изложби, ще
съдействат за повишаване на ролята на малкия и средния бизнес в двустранните
икономически връзки.
Обнародвано е Споразумение между Република България и Социалистическа

република Виетнам за сътрудничество в превенцията и борбата с престъпността.
Съгласно документа, договарящите страни ще обменят информация и законодателни актове,
ще разменят експерти, ще насърчават обучението на полицейски служители. В обхвата на
споразумението попада също превенцията и борбата с престъпления срещу личността,
незаконното производство и търговия с наркотици и психотропни вещества, с оръжия и
боеприпаси, с трафика на хора, компютърните престъпления и други тежки престъпления.
Изменени и допълнени са Общите изисквания при осъществяване на обществени

електронни съобщения. При отпадане на телевизионна програма от списъка с
наименованията на програмите, включени в ценовия пакет, предприятието ще трябва да
уведомява абонатите си 30 дни преди отпадането на програмата. Уведомяването трябва да
бъде чрез писмо, изпратено до адреса на абоната като кореспондентска пратка, чрез
електронно писмо (e-mail), изпратено до посочен от абоната адрес на електронна поща, чрез
кратко текстово съобщение (SMS), или чрез кратко текстово съобщение на телевизионния
екран, или чрез сервизен канал, или по друг технически възможен начин, който гарантира, че
съответната информация ще достигне до знанието на абоната.

АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за изменение и допълнение на Данъчно-

Предстоящо

осигурителния процесуален кодекс

обнародване

- Закон за изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване
- Закон за изменение и допълнение на Закона за
интеграцията на хората с увреждания
- Закон за изменение и допълнение на Закона за
публичните финанси
- Закон за изменение и допълнение на Закона за
гражданската регистрация
Министерски съвет

Постановление № 251 от 8 ноември 2017 г. за

Предстоящо

приемане на Наредба за условията и реда за

обнародване

определяне на външни експерти за проверка на
технически спецификации при възлагане на
обществени поръчки
Министерство на

- Правилник за изменение и допълнение на

Предстоящо

здравеопазването

Правилника за функциите и организацията на

обнародване

дейността на Експертния съвет по лечение на
зависимости
- Правилник за организацията и дейността на
Експертния съвет по биоциди
Българска народна
банка

Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 2009

Предстоящо

г. за лицензиране на платежни институции,

обнародване

дружества за електронни пари и операторите на
платежни системи
ИНТЕРЕСНО

10 ноември
Международен ден на младежта

11 ноември
Св. мчци Мина, Виктор и Викентий. Мчца Стефанида. Преп. Теодор Студит, изповедник.
Празнуват: Виктор, Виктория, Мина, Минка, Минчо и др.

13 ноември
Световен ден на добротата
Международен ден на слепите

14 ноември
Световен ден за борба с диабета

15 ноември
Начало на 40-дневният Рождественски пост (Коледен пост)

16 ноември
Световен ден на Географската информационна система
Международен ден на толерантността
Свети апостол и евангелист Матей. Празнуват: Матей
ЗАБАВНО
***
Съдията:
- Така, в какво обвинявате доктора?
- В подпомагане на обира в моя апартамент.
- По какъв начин?
- Той ме посъветва да взимам преди нощта приспивателни и да спя на отворен прозорец!
***
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