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НОРМИ 

 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 103 от 2016 година 

Обнародван е Закон за противодействие на тероризма. Противодействието на тероризма е 

всеобхватна, общонационална дейност с единно ръководство, планиране, финансово и 

ресурсно осигуряване и децентрализирано изпълнение при постоянна и ефективна координация 

между държавни и местни органи и структури. Целите на противодействието на тероризма са 

защита на правата на гражданите, юридическите лица, държавата и обществото от тероризъм, 

превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията, способстващи 

извършването на тероризъм и разработване на механизми и индикатори за идентифициране, 

наблюдение и оценка на рисковете и предотвратяване на вредните последици от тероризъм. 

Общото ръководство на дейността по противодействието на тероризма се осъществява от 

Министерския съвет. 



Изменен и допълнен е Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехнически изделия. Въвежда се изискване за издаване на Сертификат за деактивиране 

за огнестрелно оръжие, направено трайно негодно за употреба чрез деактивиране, при което 

всички основни части на огнестрелното оръжие са в състояние на постоянна нефункционалност 

и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би 

позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба.   

Изменен и допълнен е Законът за електронните съобщения. Предприятията, предоставящи 

обществени телефонни услуги чрез фиксирани и/или мобилни наземни мрежи, няма да имат 

право да регистрират на името на един потребител повече от 10 телефонни номера, чрез които 

се предоставят предплатени телефонни услуги. В случаите на непосредствена опасност от 

извършване на терористично престъпление тези предприятия предоставят незабавен достъп до 

данните за източника на връзката, направлението, датата, часа и продължителността, типа на 

връзката, както и идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на 

потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство. 

Изменен и допълнен е Законът за резерва на въоръжените сили на Република България. 

Създава се възможност студентите от висшите военни училища и български граждани, 

завършили висши училища и преминали военна подготовка, да могат да кандидатстват във 

висше военно училище за придобиване на квалификация "Офицер от резерва". По-

благоприятни ще бъдат условия за приемане на служба в доброволния резерв. 

Изменен и допълнен е Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно 

придобито имущество. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще може 

да определя структурата и района на действие на териториалните звена, с оглед осигуряване 

на оптимизация на работата. 

Изменен и допълнен е Законът за съсловната организация на медицинските сестри, 

акушерките и асоциираните медицински специалисти. Регламентира се 

професионалното развитие на специалистите по здравни грижи. То ще се отразява в 

квалификационни нива, определени в квалификационна рамка, приета от Българската 

асоциация на професионалистите по здравни грижи. Квалификационните нива ще 

удостоверяват придобити знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на 

продължаващото медицинско обучение или придобита специалност в системата на 

здравеопазването за период пет години. 



Обнародвано е Постановление № 365 от 21 декември 2016 г. С него се приема нова 

Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Туристическите 

пътувания за децата и учениците могат да се организират под формата на детски лагери, 

екскурзионно летуване, походи, училища сред природата (зелени училища, пътуващи училища), 

ски ваканции и обучение по зимни спортове и други пътувания с образователна, възпитателна, 

културно-развлекателна и опознавателна цел. 

Обнародвано е Постановление № 366 от 21 декември 2016 г. Приета е Наредба за 

изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив 

на подземни богатства - нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и 

в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. 

Обнародвано е Постановление № 367 от 22 декември 2016 г.  По бюджетите на общини са 

разчетени 4,187 млн. лв. Те ще бъдат използване за реализиране на инфраструктурни проекти, 

свързани приоритетно с ремонт на общинска пътна и улична мрежа и с подобряване на 

водоснабдителната система на територията на редица населени места. На Министерския съвет 

се предоставят 5,5 млн. лв. за текуща издръжка, в т. ч. за разплащане на данък сгради и такса 

битови отпадъци за 2016 г.  

Обнародвано е Постановление № 368 от 22 декември 2016 г. Вътрешнокомпенсирани 

промени са одобрени по бюджета на Министерския съвет. С намаляване на разходите по 

бюджетна програма "Администрация" се компенсира недостига по бюджетни програми 

"Убежище и бежанци", "Министерски съвет и организация на дейността му", "Координация и 

мониторинг на хоризонталните политики", "Координация при управление на средствата от ЕС", 

"Вероизповедания", "Национален архивен фонд" и "Други дейности и услуги". 

Обнародвано е Постановление № 369 от 22 декември 2016 г. От началото на 2017 г. се 

определя нов размер на линията на бедност за страната - 314 лв. 

Обнародвано е Постановление № 370 от 22 декември 2016 г. Чрез вътрешнокомпенсирани 

промени по бюджета на МВР се осигурява финансиране на програма "Противодействие на 

престъпността, опазване на обществения ред и превенция", програма "Информационно 

осигуряване и административно обслужване", програма "Медицинско обслужване" и програма 

"Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация". 



Обнародвано е Постановление № 371 от 22 декември 2016 г. Приета е Наредба за нормите 

за водопотребление, която регламентира нормите за водопотребление за напояване на 

земеделски култури. 

Обнародвано е Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. От 01.01.2017 г. размерът на 

минималната месечна работна заплата за страната е 460 лв. и на минималната часова работна 

заплата 2,77 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна 

работна седмица. 

Обнародвано е Постановление № 373 от 22 декември 2016 г. Приема се Правилник за 

прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, 

който урежда организацията на дейността на Националния съвет за подпомагане и компенсация 

на пострадали от престъпления, правомощията и организацията на дейността на Експертната 

комисия към националния съвет, редът за установяване на имуществените вреди и 

изплащането на финансовите компенсации на пострадали от престъпления, условията и редът 

за финансирането на безплатната психологическа консултация и помощ, както и осигуряването 

на подслон или друго подходящо временно настаняване, а също отчетността и контролът върху 

дейността на организациите за подкрепа на пострадали. 

Обнародвано е Постановление № 375 от 22 декември 2016 г. Средства в размер на 60 480 

лв. са предвидени за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на 

учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта. 

Изменено е Постановление № 73 от 2015 г. Заличена е Дирекция "Специална куриерска 

служба" от списъка на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните 

работи, тъй като преминава към Държавната комисия по сигурността на информацията. 

Обнародвана е Наредба № 13 от 16 декември 2016 г. Тя фиксира основните изисквания за 

осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за извършване на 

медицински радиологични процедури.  

Изменена и допълнена е Наредба № 37 от 2008 г. При извършване на зарибяване в язовир, 

където има регистрация за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми и 

производството на носители на генетичен материал от хидробионти, титулярят уведомява 

съответното териториално звено на ИАРА не по-късно от 3 дни преди датата на зарибяването. 



Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2007 г. Самоосигуряващите се лица следва да са 

внесли всички дължими осигуровки, за да могат да придобият право на парични помощи за 

профилактика и рехабилитация.  

Изменена и допълнена е Наредба № 12 от 2016 г. Установяват се конкретни санкции за банки, 

които не подават в срок информация към Регистъра на банковите сметки и сейфове или подава 

информация, която не отговаря на изискванията по наредбата. 

Изменена и допълнена е Наредба № 22 от 2009 г. Промените са относно таксите, които 

Българската народна банка събира във връзка с получаването на информация от Централния 

кредитен регистър. 

Обнародвана е Наредба № 23 от 16 декември 2016 г. С нея се определят условията и редът 

за изплащане на гарантираните размери по влоговете, като изплащането на сумите следва да 

започне не по-късно от 7 работни дни от датата на настъпването на основание за изплащане. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 104 от 2016 година 

Обнародвано е Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. С него се утвърждават 

показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част 

от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените 

им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. разходи по области на 

политики и бюджетни програми. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 105 от 2016 година 

Изменен и допълнен е Търговският закон. Урежда се производство по стабилизация на 

търговец, което има за цел да предотврати откриването на производство по несъстоятелност 

чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение на 

задълженията му, което да доведе до продължаване на дейността на търговеца. Определят се 

условията и реда за реализирането на това производство, компетентния съд и последиците. 

Изменен и допълнен е Кодексът на труда. В случите на командироване или изпращане от 

България в друга държава-членка на ЕС, в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария страните по 

трудовото правоотношение трябва да уговорят за срока на командироването или изпращането 

най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и 

служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. 



Изменен и допълнен е Законът за защита от дискриминация. Променят се легалните 

дефиниции на понятията "непряка дискриминация" и "неблагоприятно третиране".  

Изменен и допълнен е Законът за особените залози. Нормативно се обезпечава както 

преминаването на дейността на съществуващата като самостоятелно юридическо лице към 

министъра на правосъдието администрация на Централния регистър на особените залози, така 

и цялостната електронизация на регистъра на особените залози. 

Изменен и допълнен е Законът за енергийната ефективност. Задължително е прилагането 

на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени 

поръчки, както и при закупуването или наемането на сгради от публични възложители от 

централната администрация за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия. 

Актуализират се и правомощията на Министерския съвет и министъра на енергетиката във 

връзка с разработването и приемането на Национална програма за ускорена газификация. 

Изменен и допълнен е Законът за управление на отпадъците. Въвежда се процедура за 

издаване на решение на министъра на околната среда и водите за определяне кога едно 

вещество или предмет, получен в резултат на производствен процес, е страничен продукт. 

Уеднаквяват се изискванията на площадките за дейности с отпадъци от хартия и картон, 

пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки към тези за дейности с отпадъци от черни и цветни 

метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба 

батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства. 

Изменен и допълнен е Законът за ветераните от войните. Цялата извънболнична и 

болнична медицинска и дентална помощ на нуждаещите се ветерани, включваща медицински 

прегледи, изследвания, консумативи, видове операции и необходимите протези ще бъдат 

безплатни за ветераните. Предвиждат се също други социални облекчения за ветераните от 

войните и за техните близки. 

Изменен и допълнен е Законът за рибарството и аквакултурите. Допълват се установените 

задължения за лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми. 

Обнародвана е Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. Тя регламентира редът за воденето 

на публичен регистър на тютюнопроизводителите и на лицата, които притежават разрешение за 

изкупуване на суров тютюн и издадените разрешения, както и минималните изисквания, на които 

да отговарят обектите за съхраняване на изкупен тютюн.   



Обнародвана е Наредба № 4 от 21 декември 2016 г. С нея се определят обхватът и 

съдържанието на документациите по извършване на консервационно-реставрационни дейности 

на недвижими културни ценности, включващи предварителни проучвания и задания за 

проектиране и програми и инвестиционни проекти за консервация, реставрация, експониране и 

адаптация на недвижими културни ценности.  

Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2013 г. Допълнителните разходи за закупуване и за 

пренос на природен газ до българска граница, произтичащи от заявени за доставка от клиенти 

количества газ извън условията на договора за доставка на природен газ, се посочват в отделна 

компонента в цената на природния газ и се заплащат от клиентите предизвикали тези разходи. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерство на 

земеделието и храните 

Наредба № 23 от 21 декември 2016 г. за 

дейността и организацията на работа на 

комисията по тютюна, професионалните 

изисквания за експертите по окачествяването 

на тютюна, и реда за разглеждане на 

споровете по окачествяването на тютюна, и 

реда за упражняването на контрол при 

окачествяването и изкупуването на тютюна 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

регионалното развитие и 

благоустройството 

Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. 

за техническите изисквания за физическа 

сигурност на строежите 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и съобщенията 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване на 

типа на нови моторни превозни средства от 

категория L 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

вътрешните работи 

Наредба за изменение на Наредба № 8121з-

1010 от 2015 г. за униформеното облекло и 

работното облекло за служебно ползване в 

Министерството на вътрешните работи 

Предстоящо 

обнародване 

 



ИНТЕРЕСНО 

 

31 декември 

Новогодишна нощ 

1 януари 

Международен ден на молитвата за мир 

Ден на световното семейство 

Обрезание Господне. Св. Василий Велики. Св. мчк Василий Анкирски. Празнуват: 

Васил(а), Василка, Васко, Васка, Васа, Весела, Веселин(а), Вълко, Вълчо и др. 

2 януари 

Предпразненство на св. Богоявление. Св. Силвестър, папа Римски. Преп. Серафим 

Саровски Чудотворец. Празнуват: Силвия, Силвестър 

ЗАБАВНО 

*** 

Инспектор мъмри директора на затвора: 

- Охраната е много лошо организирана. Просто е невероятно, че през последните две години 

не е избягал нито един затворник! 

- Много е просто. Всяка сутрин чета на затворниците вестниците с новините за това, което 

става от другата страна на стените на затвора. 

 *** 
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