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***
"Най-трудно е да се отговори на въпрос, на който отговорът е очевиден!"
Намерете отговорите на всички въпроси със Ciela!
***
НОРМИ



АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 6 от 2020 година

Обнародвано е Постановление № 4 от 17 януари 2020 г. Създава се Център за комплексно
обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Бургас. Основната цел е да се
подобри здравният статус на децата като се гарантира достъпа им до всички необходими
медицински грижи и социални услуги. Комплексното обслужване ще включва лечение,
рехабилитация, специализирани здравни услуги в дома или в центровете за настаняване от
семеен тип, психо-социална рехабилитация, социална подкрепа и др. По този начин още в ранна
детска възраст ще бъдат минимизирани както степента на увреждането, така и последствията
от него, което увеличава шансът децата да водят самостоятелен и пълноценен живот.

Обнародвано е Споразумение за сътрудничество и областта на образованието между

правителството на Република България и правителството на Социалистическа
република Виетнам за периода 2019 - 2023 година. С новото споразумение се създават
възможности за по-активен обмен на студенти и преподаватели за повишаване на тяхната
квалификация и мотивация, както и за провокиране на взаимен академичен и културен интерес.
Документът актуализира и надгражда предходният: увеличен е броят на отпусканите взаимни
стипендии, заложени са и повече краткосрочни стипендии. Обхватът на споразумението е
разширен и с поетите конкретни ангажименти за взаимно популяризиране на българския и
виетнамския език чрез обмен на преподаватели по езика и учредяване на лекторати.
Обнародван е Договор за покупка и доставка между правителството на Република

България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен
ловец " Мааслуис", клас "Трипарти", с бордови № М 856, и минен ловец "Хелевутлайс",
клас "Трипарти", с бордови № М 859. С придобиването на двата минни ловци ще се повишат
значително способностите на Военноморските ни сили за водене на противоминни операции и
е икономически целесъобразно.
Обнародвано е Решение № 19 от 9 януари 2020 г. С него се приемат Правила за
съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на
системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга.


АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 7 от 2020 година

Изменен и допълнен е Правилникът на устройството и дейността на служба "Военна

информация". Създава се възможност за определяне на основната месечна заплата на
директора на служба "Военна информация", в случая когато същият е цивилен служител, а
именно от министъра на отбраната, като размерът й не може да е по-малък от основното
месечно възнаграждение на директор, който е военнослужещ. Конкретизира се начинът за
определяне на основната месечна заплата на заместник-директора цивилен служител по начин,
аналогичен с определяне на основната заплата на директора на Службата цивилен служител.
Обнародвано е Постановление № 6 от 22 януари 2020 г. С него се създава Национален борд
за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт. Бордът ще
бъде постоянно действащ колегиален орган с обща численост на персонала 11 щатни бройки.

Обнародвано е Постановление № 7 от 22 януари 2020 г. Одобряват се промени по бюджета
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за допълнителни
плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в
размер 1 000 000 000 лв. за учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с
държавно участие в капитала "Български ВиК холдинг" - ЕАД, София.
Обнародван е Националният рамков договор за медицинските дейности между

Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022
г. С него се определят здравно-икономическите, финансовите, медицинските, организационноуправленските, информационните и правно-деонтологичните рамки, в съответствие с които се
сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ.
Изменена и допълнена е Наредба № 4 от 2017 г. Минималните размери на основните месечни
работни заплати на педагогическите специалисти се увеличават с не по-малко от 17 %. Създава
се минимална норма на преподавателската работа на педагогическите специалисти,
преподаващи във втори гимназиален етап на средното образования по профилиращия учебен
предмет предприемачество в профил "Предприемачески".
Изменена и допълнена е Наредба № 11 от 2004 г. Актуализира се редът за извършване на
прегледите на кораби и корабопритежатели за установяване спазването на изискванията за
безопасност, сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на
околната среда и условията за труд и живот на борда на кораба. Променят се документите, които
се съставят в хода на извършването на проверката, както и начините за тяхното обжалване.
Изменена и допълнена е Наредба № 12 от 2010 г. Разписват се условията за извършване на
проверка извън пристанища или места за заставане на котва на ро-ро пътнически кораби и
високоскоростни пътнически плавателни съдове.
Изменена и допълнена е Наредба № 20 от 2011 г. Завишават се изискванията за извършване
на ремонт, промени или модификации от значителен характер по отношение на нови и
съществуващи кораби и свързаното с тях оборудване. Промените, извършени по отношение на
даден кораб, които са предназначени единствено за постигане по-висок стандарт на живучест,
не се считат за модификации от значителен характер. В тази връзка в свидетелството за
сигурност (безопасност) на пътническите кораби ще се отбелязват допълнителните мерки за
безопасност, спазените еквивалентни изисквания и освобождаванията, предоставени на кораба.

АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

- Закон за маслодайната роза

Предстоящо

- Закон за изменение и допълнение на Закона за

обнародване

административното регулиране на икономическите
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход
- Закон за ратифициране на Споразумението в
сферата на социалната сигурност между
Република България и Квебек
Министерство на
вътрешните работи

Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-

Предстоящо

988 от 2015 г. за вида на личния знак, за условията

обнародване

и реда за ползването му и реда за носене на
индивидуален индентификационен номер от
служителите на Министерството вътрешните
работи
Комисия за
регулиране на
съобщенията

Правилник за изменение и допълнение на

Предстоящо

Устройствения правилник на Комисията за

обнародване

регулиране на съобщенията и на нейната
администрация
Комисия за финансов
надзор

Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

№ 29 от 2006 г. за минималното ниво на

обнародване

кредитните рейтинги на банките и за определяне
на държавите, международните финансови
организации, пазарите и индексите на тези пазари
съгласно чл.176, ал.2 от Кодекса за социално
осигуряване
Национален
осигурителен институт

Правилник за изменение и допълнение на

Предстоящо

Правилника за организацията и дейността на

обнародване

Националния осигурителен институт

ИНТЕРЕСНО

24 януари
Преп. Ксения Римлянка. Преп. Филон, еп. Колпастийски. Празнуват: Ксения

25 януари
Световен ден на средствата за масова информация
Св. Григорий Богослов, архиеп. Константинополски. Празнуват:

Григор, Гриша,

Григорена и др.

26 януари
Международен ден на митниците и митническия служител
Световен ден на болните от проказа

27 януари
Международен възпоменателен ден на Холокоста

28 януари
Ден на Свети Три Светители, посветен на "Светата Троица" православни апологети – Йоан
Златоуст, Василий Велики Кесарийски и Григорий Богослов
ЗАБАВНО
***
- А в тази килия лежи нашата гордост, - казва шефа на затвора. - Когато за първи път попадна
при нас, той беше неграмотен. Ние го научихме да чете и пише. Сега лежи за фалшифициране
на документи.
***
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