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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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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 93 от 2017 година

Изменен и допълнен е Законът
ът за автомобилните превози. Определят се условията и
редът за продължаване срока на валидност на удостоверенията за водач на лек таксиметров
автомобил за нов срок от 5 години.
години По този начин се облекчават условията за извършване на
таксиметрови превози, като удължаването на срока на валидност на удостоверението ще се
извършва без полагане на изпит,
изпит при условие че е подадено заявление за преиздаване в 14дневен срок преди изтичането на валидността на удостоверението за водач на лек
таксиметров автомобил.

Изменен и допълнен е Кодексът за търговското корабоплаване. Разписват се
специфичните правила по отношение трудовите правоотношения на членовете на екипажите
на морски кораби и на членовете на корабните екипажи и на обслужващия персонал на кораби,
плаващи по вътрешните водни пътища. Разпоредбите се привеждат в съответствие с
актуалните в момента редакции на актове на вторичното право на Европейския съюз и актове
на международното право, по които Република България е страна.
Обнародвано е Постановление № 252 от 16 ноември 2017 г. Правителството одобри
допълнителни разходи и трансфери в размер на 360 000 лв. за организирането и
провеждането на мероприятия от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от
Първата световна война и участието на България в нея. Средствата, които са предвидени в
централния бюджет, ще бъдат разпределени между министерствата на отбраната и на
културата, ВА "Г. С. Раковски", БАН, ДА "Архиви" и общини. Националният план е одобрен с
решение на Националния комитет за отбелязване на годишнината. Основни акценти в него са
възстановяването на военни паметници у нас и в чужбина, ритуали за почитане паметта на
загиналите, провеждането на военноисторически конференции, кръгли маси, издаване на
сборници, изложби и др. Той включва също така издаване на третата книга от поредицата
"Българска пехота", на преработено и допълнено издание на български и английски език на
книгата на акад. Георги Марков "Голямата война и българският меч над балканския възел
1914-1919", на документален сборник с непубликувани и малко известни спомени и дневници
на офицери и войници, изработване на интерактивна карта на военните паметници на
територията на България и др.
Обнародвано е Постановление № 253 от 16 ноември 2017 г. Над 1 232 000 пенсионери ще
получат по 40 лв. добавка към пенсиите си за месец декември. Допълнителната сума към
пенсията ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с
добавките и компенсациите към тях за месец декември 2017 г., са в размер до 321 лв.
включително. За изплащането на добавките към пенсиите за Коледа кабинетът ще отпусне
допълнителни 49 300 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване.
Обнародвано е Постановление № 254 от 17 ноември 2017 г. Министерският съвет одобри
вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на финансите, които се
пренасочват 10 млн. лв. към Националния компенсационен жилищен фонд, с които бюджетът
на Фонда за 2017 г. става 21 млн. лева. С тях ще бъдат изплатени натрупани задължения за

левови компенсации на граждани, притежаващи многогодишни жилищно-спестовни влогове и
включени в списъци при общините, след придобиване или започнали изграждането на жилища.
Обнародвано е Постановление № 255 от 17 ноември 2017 г. С него средства в размер на
20 млн. лв. са преведени по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. за
разплащане на неотложни разходи за дейности на Военномедицинската академия.
Изменена и допълнена е Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на

възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за
защита при бедствия. Урежда се правото на доброволеца на здравно и социално
осигуряване, както и на осигуряване за рискове, като осигурителните вноски ще се внасят от
кмета за сметка на държавния бюджет. Прецизират се също текстовете за продължителността
на участие на доброволци в обучение или дейности. Вместо в дни, те ще се изчисляват в
часове, тъй като в повечето случаи участието на доброволците, респективно изплащаното им
възнаграждение, се отчитат в часове. Като приложение към наредбата се въвежда примерна
заповед на кмета на община при възникване на събитие, което изисква участие на доброволци.
Целта е уеднаквяване на практиката в страната.
Изменена и допълнена е Наредба № 7 от 2004 г. Актуализирани са текстовете по прилагане
на изискванията към коефициентите на топлопреминаване през ограждащите елементи,
граничещи с външен въздух на нови сгради и в местата на обновяване/ремонт/реконструкция
на съществуващи сгради. Лицата, които разработват проектната част "Енергийна ефективност"
ще трябва да притежават установена проектантската правоспособност. Прецизирано е
определението на понятието "потребна енергия" при различните приложения на генерирането
на енергия в сградите.
Изменен е Устройственият правилник на регионалните дирекции по горите. Отразява
се обособяването на две дирекции - дирекция "Административно-правна и финансоворесурсна" и дирекция "Горско стопанство", в регионалните дирекции по горите.
•

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 94 от 2017 година

Обнародвано е Постановление № 257 от 20 ноември 2017 г. Правителството одобри
допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 440 796 лв. За националната
програма "Оптимизация на училищната мрежа" са предвидени 38 076 лв. за закриване или
преобразуване на училищата, както и за създаване на средищни училища. За НП "Развитие на
системата на предучилищното образование" се осигуряват 402 720 лв. за организирането на

допълнително обучение на деца от подготвителните групи в държавни и общински детски
градини и училища. Целта е да се създадат условия за равен старт на децата при
постъпването им в първи клас. Средствата са предназначени за 234 общински детски градини
и училища.
Обнародвано е Постановление № 258 от 20 ноември 2017 г. Подсилва се експертният
капацитет на Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските
земеделски фондове" с осем щатни бройки. Те се осигуряват от незаети щатове в
министерството. Решението ще осигури безпроблемното поемане от Изпълнителната агенция
на функциите ѝ на одитен орган по Програмата за морско дело и рибарство. С цел
оптимизиране на дейността в специализираната администрация в Министерството на
земеделието, храните и горите се закрива дирекция "Хидромелиорации". Нейните функциите
се поемат от дирекция "Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството".
Изменена и допълнена е Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността

на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Регламентира
се възможността, освен общините, и юридически лица да създават доброволни формирования
за своя сметка. В тези случаи юридическите лица ще определят структурата, реда за
организиране дейността на доброволното формирование, негови ръководител и заместникръководител, ще осъществяват подбора на кандидатите, обучението им, застраховката и
екипировката на доброволците. Териториалните органи на ГД "Пожарна безопасност и защита
на населението" - МВР, ще подпомагат процеса на обучение на доброволците към ЮЛ. Отпада
изискването при кандидатстване да бъде прилагано съгласие на работодателя, тъй като то
представлява ограничение за желаещите да станат доброволци. Предвижда се кметът да
уведомява

работодателя,

че

негов

служител

е

доброволец

към

общината,

след

регистрирането му. Създава се също възможност по писмено мотивирано предложение от
ръководителя на доброволното формирование до кмета да се прекратява членството на
доброволци, като бъдат посочени мотиви за това. На по-малките общини - с население до 20
000 души, се дават три възможности за осигуряване на доброволно формирование - пожарен,
спасителен или друг автомобил със съответното оборудване. Целта на тази промяна е да се
даде възможност за мобилност на доброволните формирования и гарантиран минимум от
технически средства, с които да се повиши ефективността им при оперативна намеса. По
отношение насърчаване обучението на доброволците се въвежда срок до две години от
регистриране на доброволеца, в който той да премине първоначален основен курс. Дава се

възможност това да става и в лицензирани центрове, които извършват обучение по утвърден
план и програма за професия "Спасител". Включва се текст, с който се позволява сградите на
ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" да се ползват безвъзмездно от
доброволците при обучението им.

Обнародвано е Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между

Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга.
Сред водещите цели на акта е противодействие на разпространението на оръжия за масово
унищожение, борба с тероризма и организираната престъпност, правосъдие, финансови и
икономически въпроси, търговията и туризма, научно-техническото развитие, селското
стопанство, транспорт, култура и медии, здравеопазването и др.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за концесиите

Предстоящо

- Закон за изменение и допълнение на Закона за

обнародване

Комисията за финансов надзор
Министерство на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

транспорта,

№ 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни

обнародване

информационните

и/или замърсяващи товари по море и на опасни

технологии и

товари по вътрешни водни пътища

съобщенията
Министерство на
регионалното
развитие и
благоустройството
Комисия за финансов
надзор

Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20 от

Предстоящо

2015 г. за условията и реда за възлагане на

обнародване

строителни продукти в строежите на Република
България
Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

№ 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на

обнародване

регистрите от Комисията за финансов надзор и за
подлежащите на вписване обстоятелства
ИНТЕРЕСНО

24 ноември
Световен ден на танца
Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий. Празнуват: Екатерина, Катерина, Катя и др.

25 ноември
Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените

26 ноември
Преп. Алипий Стълпник. Преп. Яков Отшелник. Св. Стилиан Пафлагонийски. Празнуват:
Стилиян, Стелян, Стела, Стилян и др.

29 ноември
Международен ден за солидарност с палестинския народ

30 ноември
Ден на движението Градове за живота
Св. ап. Андрей Първозвани. Празнуват: Андрей, Андреа, Андрея, Андрейка и др.
ЗАБАВНО
***
Млад и начинаещ адвокат отворил кантора, но дълго време при него не идвал нито един
клиент. Най-после секретарката му се обадила, че един господин пита за него. Адвокатът
поръчал на секретарката си да пусне господина в кабинета му след пет минути. След като
изминали петте минути, докато господина влизал в кабинета му, адвокатът вдигнал телефона
и се престорил, че води делови разговор с клиент:
- Г-н генерал, не мога да поема Вашето дело за по-малко от 5 000 долара, защото в сходни
случай вземам около 8 000, но за човек като Вас мога да направя съответната отстъпка...
След като затворил телефона адвоката се обърнал към влезлия господин и го попитал:
- По какъв въпрос сте дошли?
- Аз съм от местната телекомуникационна компания. Получихме сигнал, че телефона ви е
развален!
***
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