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***  

основата на всяка мъдрост е търпението!"

Бъдете търпеливи със Ciela! 

*** 

 

НОРМИ 

 Държавен вестник, бр. 5 от 2017 година

Наредба № Н-8 от 2005 г. Създава се

в хода на проверка или ревизия, когато

неточности при попълването или в съдържанието

или не е следвало да бъде подадена. В тези

от контролните органи на Националния

осигурителни данни за лицата, на които са изплатени

вземанията на работниците и служителите". 

 

20.01.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

!" 

година 

се ред за коригиране на 

когато органите по приходите 

съдържанието или установят, че 

В тези случаи не се изискват 

Националния осигурителен институт. 

са изплатени обезщетения от 



Обнародвано е Постановление № 3 от 9 януари 2017 г. С него се приема Наредба за 

общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните 

административни услуги. Тя адресира проблеми, свързани с идентифицирането на рискове 

при наличните информационни системи и регистри, така че те да могат да посрещнат 

предизвикателства от гледна точка на натоварване, информационна сигурност и защита на 

личните данни. Документът урежда спецификите на националното хранилище за отворен 

изходен код на всички системи, разработени по проекти, без значение от източника на тяхното 

финансиране. За да се подпомогнат администрациите при възлагане на обществени поръчки, 

е създаден и шаблон за технически спецификации на проекти за е-управление, който обхваща 

всички общи изисквания към системи - за сигурност, за интеграция, за ползваемост, за процес 

на разработка. 

Обнародвано е Постановление № 5 от 12 януари 2017 г. Закрива се Домът за медико-

социални грижи за деца "Св. София" в столицата. Решението е в резултат на изпълнение на 

правителствената политика за деинституционализация и дейностите по проект "Пътят към 

семейството" за извеждането на деца и превенция на изоставянето на новородени и малки 

деца. Децата от закрития дом са върнати в биологичните им семейства, настанени са в 

приемни семейства, в център за настаняване от семеен тип или, предвид здравословното им 

състояние, са преместени в друг дом за медико-социални грижи. На мястото на закрития дом 

ще се разкрие комплекс за социални и здравни услуги за деца и семейства. Той ще предлага 

алтернативни социални услуги за деца, които се нуждаят от грижа извън семейството. 

Обнародвано е Постановление № 6 от 12 януари 2017 г. Кабинетът осигури допълнителни 

разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в 

размер на 22 880 400 лв. за авансово финансиране на доизграждането на автомагистрала 

"Хемус". Завършването ѝ е един от основните приоритети в програмата на правителството 

като ключов проект за развитието на Северна България. Автомагистралата е предвидена да 

свързва столицата с пристанище Варна. Очакваната дължина на магистралата е около 420 км, 

като неизградената част от нея е с дължина около 250 км. Проектът ще допринесе за 

ефективната модернизация и развитие на транспортната инфраструктура и особено 

развитието на пристанище Варна. С цел интегрирането на българската транспортна система в 

европейската, фокусът е върху изграждането, модернизацията и развитието на пътна и 

логистична инфраструктура, които са част от европейските транспортни коридори. 

Доизграждането на "Хемус" е от изключителна значимост за икономическото и социалното 

развитие, тъй като ще стимулира заетостта и създаването на икономически растеж чрез 



осигуряване на ефективен достъп и подобрени връзки в рамките на България и през нейните 

граници. 

Обнародвана е Наредба № 1 от 5 януари 2017 г. Тя урежда вида на документите за 

получаване на удостоверение за внос или въвеждане в страната на неодобрени активни 

вещества, както и условията и реда за съхранение, транспортиране и износ на тези вещества. 

Изменен и допълнен е Националният рамков договор за денталните дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г. 

Определят се обеми за дейностите в срока на действие на Националния рамков договор за 

дентални дейности 2016 г., които подлежат на заплащане от бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2017 г., съответно включването на закупуването на трета 

дентална дейност за пациенти над 18-годишна възраст. 

Изменена и допълнена е Наредба № Н-5 от 2007 г. Лица и организации с два одобрени за 

финансиране проекта през същата календарна година няма да могат да кандидатстват за 

получаване на средства от Национален фонд "Култура". 

Изменена е Инструкция № 8121з-782 от 2015 г. Променя се срокът, в който могат да се 

използват издадените по отменения ред служебни карти и холограмните стикери за 2016 г. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 6 от 2017 година 

Обнародвана е Наредба № 53 от 23 декември 2016 г. С нея се определят структурата, 

формата и съдържанието на годишния (консолидирания) финансов отчет на застрахователи и 

презастрахователи, както и на годишните, тримесечните и месечни отчети, справки доклади и 

приложения, подавани съгласно законодателството на ЕС.  

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 7 от 2017 година 

Обнародвано е Постановление № 8 от 13 януари 2017 г. С него се одобряват промени в 

нормативни актове, които прецизират механизма за определяне на средствата за издръжка на 

обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексната оценка за качеството 

на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Увеличават се 

коефициентите за всички приоритетни професионални направления с между 6 и 28%, като 

най-голямото увеличение е за математика, информатика и компютърни науки, биологически, 

химически и физически науки, науки за земята, електротехника, електроника и автоматика, 

машинно инженерство, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, 



корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, проучване, добив и 

обработка на полезни изкопаеми, металургия, химични технологии, биотехнологии, хранителни 

технологии, горско стопанство, общо инженерство, материали и материалознание. 

Обнародвано е Постановление № 9 от 13 януари 2017 г. С общо 200 нови щатни бройки 

ще бъдат увеличени съставите на Главната дирекция "Изпълнение на наказанията" и на 

Агенцията по вписванията. Осемнадесет нови служители ще бъдат назначени в Агенцията, за 

да обезпечат новата дейност по регистрация на юридическите лица с нестопанска цел, която 

вече няма да се осъществява по съдебен ред, а изцяло по административен. Останалите 182 

щатни бройки се насочват към дирекцията поради откриването на две нови затворнически 

общежития от закрит тип в Дебелт и Разделна с общ капацитет от 720 лишени от свобода. 

Изменена и допълнена е Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за 

напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната 

инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението. Облекчава 

се процедурата по предоставяне на право на ползване върху обектите от 

хидромелиоративната инфраструктура - държавна собственост чрез намаляване на обема на 

изискуемите документи. Въвеждат се също изискванията на европейското право в областта на 

държавните помощи, съгласно които предоставянето на право на ползване на обекти става 

възмездно. 

Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Министерството на външните 

работи. Отразяват се промените в координационния механизъм по въпросите на ЕС и в 

националния механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското 

председателство на Съвета на ЕС, както и в Пътната карта за модернизация на организацията 

и функционирането на МВнР. 

Обнародвана е Наредба № 54 от 30 декември 2016 г. С нея се определят съдържанието, 

обхватът и форматът на данните в Информационните регистри, водени от Гаранционния 

фонд, както и редът за събирането, обработката, съхранението и защитата им. Разписват се 

условията и редът за регистрация, предоставяне на достъп до и обмен на данните. 

Регламентират се и начините за събирането и съхраняването й и за достъп на 

застрахователите до нея. 

Изменена и допълнена е Наредба № 7 от 2013 г. Въведени са изисквания всички ползватели 

на депата за отпадъци да заплащат директно в сметката на собственика на депото дължимите 



суми за отчисленията и обезпеченията. Добавени са конкретни дейности/проекти/документи, за 

които могат да се разходват отчисленията. 

Изменена и допълнена е Наредба № 847 от 2010 г. Намаляват се сроковете за провеждане 

на конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи. Към заявлението за участие в 

конкурс ще трябва да се прилагат и доказателства за финансова стабилност. 

АКТУАЛНО 

Излезе от печат книгата "Придобивният способ по чл. 78 ЗС" на 

издателство "Сиела". Този труд е посветен на един от най-старите и 

ключови придобивни способи в съвременните правни системи - този на 

придобиване на собственост върху движима вещ от несобственик. 

Паралелно е разгледана уредбата на придобивния способ по чл. 78 ЗС в 

Common law и континенталните правни системи. Изследвани са както 

корените на института в римското право и приложението му по времето 

на Първата и Втората българска държава, така и най-новите достижения 

на европейската правна мисъл. Изследването детайлно коментира 

възможните хипотези от гледна точка на обекта (прехвърлянето на 

кораби, самолети и др.). Подробно е разгледан фактическият състав на 

придобиването по чл. 78 ЗС и са направени редица предложения de lege 

ferenda. 

 

                

Излезе от печат и книгата "Съдебното следствие в наказателния процес" 

на издателство "Сиела". Чрез тази монография с подчертано практическа 

насоченост за първи път у нас се прави цялостен анализ на съдебното 

следствие в наказателния процес. Разглеждат се както неговата обща 

характеристика, така и правилата за провеждане на съдебното следствие 

и за извършване на доказателствената и другата процесуална дейност на 

този етап във всички стадии на процеса и с оглед на всички правила – 

общи и особени. В труда са разгледани и анализирани редица решения 

на ЕСПЧ, значителен брой решения на българския съд и са отправени 

препоръки за подобряване на възприетите у нас практически прийоми и 

препоръки de lege ferenda. 

 

 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Народно събрание - Закон за изменение и допълнение на 

Гражданския процесуален кодекс 

Предстоящо 

обнародване 



- Закон за допълнение на Кодекса за 

застраховането 

- Закон за изменение и допълнение на Закона 

за радиото и телевизията 

 

ИНТЕРЕСНО 

 

20 януари 

Преп. Евтимий Велики. Св. Евтимий, патриарх Търновски. Празнуват: Евтим 

21 януари 

Международен ден на прегръдката 

Преп. Максим Изповедник. Св. мчк Неофит. Празнуват: Валери, Валерия, Максим, 

Неофит 

24 януари 

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

25 януари 

Световен ден на средствата за масова информация 

В България - Ден на българското радио 

Св. Григорий Богослов, архиеп. Константинополски. Празнуват: Григор, Гриша, 

Григорена и др. 

26 януари 

Международен ден на митниците и митническия служител 

ЗАБАВНО 

*** 

Cъдиятa  към адвокат: 

– Haпoмням Ви дa гoвopитe иcтинaтa, цялaтa иcтинa и caмo иcтинaтa! E, ĸaĸвo имaтe дa ни 

ĸaжeтe? 

– Aми ĸaĸвo дa Ви ĸaжa пpи тaĸивa oгpaничeния? 

*** 
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