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Изменен и допълнен е Законът за интеграцията на хората с увреждания. Промените целят
по-добро регулиране на изискванията за осигуряване на социална интеграция на хората с
увреждания и за упражняване на техните права, както и намаляването на административната и
регулаторната тежест за гражданите и бизнеса чрез намаляване на изискуемите от заявителите
документи, чрез обединяване на част от декларациите в една, както и чрез служебно събиране
на необходимата информация от Национална база данни "Население", Търговския регистър и
Националната агенция по приходите.

Изменен и допълнен е Законът за публичните финанси. С цел подобряване процеса на
бюджетното планиране, както на подсекторно равнище, така и на ниво сектор "Държавно
управление" се залага изискване в средносрочната бюджетна прогноза да се включи
информация за текущата година и прогноза за всички основни разходни и приходни показатели
за следващите три години на сектор "Държавно управление", включително повече информация
за подсекторите "Централно управление" и "Социалноосигурителни фондове", на базата на
непроменени политики. Въвежда се по-голяма отговорност на първостепенните разпоредители
с бюджет, прилагащи програмен формат на бюджет, в процеса на внасяне и представяне на
програмните бюджети в Министерския съвет и в Народното събрание в съответствие с
одобрените параметри на законопроекта за държавния бюджет и на актуализираната
средносрочна бюджетна прогноза. Описва се легална дефиниция за "основни бюджетни
взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет". Ограничават се
негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност чрез доразвиване и
прецизиране на уредбата относно общините с финансови затруднения.
Изменен и допълнен е Законът за гражданската регистрация. Български гражданин, роден
извън територията на Република България, може по административен ред да поиска бащиното
му име да бъде вписано в акта за раждане, ако то липсва в съставения акт. Когато лицето е
непълнолетно, вписването се извършва с писмено заявление от родителите му.
Обнародвано е Постановление № 251 от 8 ноември 2017 г. С него се приема Наредбата за
условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации
при възлагане на обществени поръчки. Тя урежда условията и реда за включване на външни
експерти в нарочен списък на експертите, поддържан от Агенцията по обществени поръчки, за
определяне на външни експерти за подпомагане на Агенцията по обществени поръчки при
осъществяване на правомощията по осъществяване на контрол чрез случаен избор на
процедури за възлагане на обществени поръчки и по извършване на мониторинг на
обществените поръчки, както и за определяне и заплащане на възнагражденията на външните
експерти.
Обнародван е Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по

биоциди. Регламентират се организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди.
Съветът извършва оценка на пълнотата на представените в МЗ документи, свързани с
издаването на разрешения за предоставянето на пазара и употребата на биоциди, и оценка на
риска за човека, животните и околната среда и на биологичната ефективност.

Изменен и допълнен е Правилникът за функциите и организацията на дейността на

Експертния съвет по лечение на зависимости. Въвежда се изискване за мандатност на
Експертния съвет по лечение на зависимости, а съставът му се допълва с цел оптимизиране на
дейността му. Поименният състав на Експертния съвет ще се определя със заповед на
министъра на здравеопазването, за период от 4 години. Заседанията на съвета ще се провеждат
веднъж на шест месеца, вместо веднъж на три месеца, както беше до сега. Това решение
произтича от наложилата се във времето практика, като се запазва възможността извънредни
заседания да могат да се свикват от председателя или по искане на всеки от членовете на
Експертния съвет.
Допълнена е Наредба № 16 от 2009 г. Заявителите за издаване на лиценз и за извършване на
дейност като платежна институция и дружество за електронни пари не представят данни за
управляващите и представляващите заявителя, за членовете на неговите органи за управление
и надзор, както и за лицата, отговорни за управлението и надзора над заявителя, когато
последните са членове на управителния съвет (съвета на директорите) или надзорния съвет на
лицензирана от БНБ банка или са членове на Управителния съвет на БНБ. Заявителите не
представят и данни за юридическите лица, притежаващи квалифицирано дялово участие или с
които се намират в тесни връзки, когато последните са БНБ или лицензирана от БНБ банка.
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Изменен и допълнен е Кодексът за социално осигуряване. Въвежда се забрана да бъдат
членове на управителния и контролния орган на пенсионноосигурителни дружества лица, които
са били освобождавани от такава длъжност в резултат на наложена принудителна
административна мярка; които са управлявали дружества, чийто лиценз е отнет; на които са
налагани административни наказания за системни нарушения. В състава на съвета на
директорите или на надзорния съвет ще участват и независими членове, за които са въведени
и някои допълнителни изисквания, целящи безпристрастност при осъществяване на функциите
им. Задължават се пенсионноосигурителните дружества да разполагат с ефективна система за
управление, която да осигурява надеждно и благоразумно управление на дейността по
допълнително

пенсионно

осигуряване,

като

подробно

са

уредени

задълженията

на

управителния орган във връзка с нейното създаване и функциониране. Средствата от
фондовете на дружествата ще могат да се инвестират и в нови финансови инструменти, като
дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови институции,
акции и облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане, и акции и/или
дялове на алтернативни инвестиционни фондове.

Изменен

и

допълнен

е

Данъчно-осигурителният процесуален кодекс. Отпада

задължението преди заличаване на ЕТ от търговския регистър да бъде уведомена НАП.
Прецизират се текстовете, въз основа на които в производствата по данъчно-осигурителен
контрол може да бъде ангажирана отговорност на съдружник или акционер за непогасени
задължения и осигурителни вноски на задълженото лице. Конкретизират се предпоставките, въз
основа на които се презумира недобросъвестност на съдружник/акционер, като освен наличието
на задължителната предпоставка за знание за свръхзадълженост или неплатежоспособност на
дружеството, се изследва и точният момент, до който ще се приема за недобросъвестно
разпореждането на съдружника или акционера с дялове или акции в дружеството-длъжник.
Изменена е Наредба № 1 от 2008 г. Облекчава се процедурата по издаване на лиценз за
дейности с прекурсори от първа категория (фенил-2-пропанон, N-ацетилантранилова киселина,
Изосафрол,

3,4-метиленедиоксифенил-пропан-2-он,

Псевдоефедрин,

Норефедрин,

Ергометрин,

Пиперонал,

Ерготамин,

Сафрол,

Лизергинова

Ефедрин,

киселина

и

стереоизомерните форми и солите на тези вещества), посредством отпадане на изискванията
за предоставяне на някои удостоверителни документи на хартиен носител.
Обнародван

е

Правилник

за

устройството

и

дейността

на

Стационарната

комуникационна и информационна система. С него се уреждат устройството и дейността
на Стационарната комуникационна и информационна система. Последната е военно
формирование

за

осъществяване

на:

комуникационно-информационна

поддръжка

и

киберотбрана на системата за командване и управление на въоръжените сили; комуникационно
свързване на Министерството на отбраната към национални и международни мрежи и системи;
и за развитие и експлоатация на Интегрираната комуникационно-информационна система за
управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или
положение на война, в интерес на отбраната и сигурността на страната.
Изменена е Инструкция № Із-207 от 2006 г. Актът се привежда в съответствие с промените
в нормативната уредба в областта на осъществяване на взаимодействието между органите на
МВР, МВнР и Държавната агенция за закрила на детето при издаване на разрешения за
напускане на страната на ненавършили пълнолетие лица.
Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2013 г. Уреждат се правомощията на Държавна
агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" в случай на бедствие, авария или друго
непредвидимо събитие, което може да доведе до унищожаване или повреждане на нефт и
нефтопродукти.

АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за изменение и допълнение на Закона за

Предстоящо

търговското корабоплаване

обнародване

- Закон за изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози
ИНТЕРЕСНО

17 ноември
Международен ден на студентите

19 ноември
Международен ден на мъжа
Световен ден на тоалетната

20 ноември
Световен ден на децата

21 ноември
Световен ден на телевизията
Световен ден на приветливостта
ЗАБАВНО
***
Къде е разликата между адвоката и лъжеца?
В произношението.
***
РЕДАКЦИЯ
Главен редактор: Валентина Савчева
Отговорен редактор: Сузана Георгиева
Безотговорен редактор: Веселин Петров
Електронна поща: ciela@ciela.com
Брой абонати към 15 септември 2017 г. - 3368

