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Изменен и допълнен е Гражданския

спорове от обхвата на арбитража

съгласието си за това, и то 
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създаването на арбитражни съдилища

организацията на дейността на арбитражните
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предвижда всеки арбитражен съд
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***  

основата на всяка мъдрост е търпението!"

Бъдете търпеливи със Ciela! 

*** 

 

НОРМИ 

 Държавен вестник, бр. 8 от 2017 година

Гражданският процесуален кодекс. Изключва

арбитража, освен ако двете страни изрично

то след възникване на спора. Решенията

условие, се обявяват за нищожни. Въвеждат се

арбитражни съдилища, изисквания към арбитрите, а

на арбитражните съдилища. С цел осигуряване

допълнителна гаранция за правата на гражданите

арбитражен съд да води архив. 

 

27.01.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

!" 

година 

Изключват се потребителските 

изрично писмено не са дали 

Решенията, постановени при 

се правила и регистър за 

арбитрите, а също и контрол върху 

осигуряване на възможност за 

на гражданите изрично се 



Изменен и допълнен е Законът за радиото и телевизията. Актът се привежда в 

съответствие с изискванията на европейското законодателство относно предоставянето на 

аудио-визуални медийни услуги. 

Допълнен е Кодексът за застраховането. Създава се срочна застраховка гражданска 

отговорност за сезонните превозни средства мотоциклетите, мотопедите, караваните, 

кемперите и др. 

Обнародвано е Постановление № 11 от 19 януари 2017 г. С него се одобряват 

допълнителни разходи в размер на 10 млн. лв. по бюджета на Министерството на 

правосъдието за изпълнение на функциите на главните дирекции "Изпълнение на наказанията" 

и "Охрана". Девет милиона лева от отпуснатите са за персонал във връзка с увеличаване 

възнагражденията на служителите от двете структури, пряко ангажирани с охраната в местата 

за лишаване от свобода и сигурността на съдебния процес, както и за подобряване на 

условията им на работа. 

Обнародвано е Постановление № 14 от 19 януари 2017 г. 9,7 млн. лв. от резерва за 

непредвидени/неотложни разходи ще финансират наложените мерки за ограничаване и 

ликвидиране на болестта "инфлуенца по птиците". Одобрените мерки целят недопускане 

разпространението на птичи грип на територията на други райони от страната и ограничаване 

на икономическите загуби, възникнали от появата на болестта.  

Изменена и допълнена е Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране на 

цените на лекарствените продукти. Урежда се принципно нов подход по отношение 

реимбурсирането на лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно 

непатентно наименование. За тези продукти ще има допълнително изискване - да се събират 

данни от прилагането им за срок до възникване на задължението за поддържане на 

реимбурсния статус на съответния лекарствен продукт. Проследяването на ефекта от 

терапията с лекарствените продукти ще се извършва от университетски болници и лечебни 

заведения, в които има структури по профила на заболяването, поради факта, че се касае за 

иновативни лекарствени продукти, чието прилагане е свързано със строг контрол и 

наблюдение. 

Изменено е Постановление № 188 от 2011 г. Удължава се действието на възможността на 

длъжности, изискващи старши офицерски звания, да бъдат назначавани офицери, които 

притежават военно звание с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността. Възможно 



ще бъде военнослужещи еднократно да бъдат назначавани от министъра на отбраната на 

длъжност, ако не отговарят на изискването за минимален срок за престояване. 

Изменена и допълнена е Наредба № Н-22 от 2010 г. Главните секретари се включват в 

легалната дефиниция за "лица, заемащи ръководни длъжности", съответно ще имат право на 

настаняване в служебни жилища и жилищни помещения в общежития от жилищния фонд на 

Министерството на отбраната.  

Изменена и допълнена е Наредба № 105 от 2006 г. Променя се начинът за обявяване на 

обхвата на проекта на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" и за подаване 

на възражения от земеделските стопани за обявения обхват.  

Изменена е Наредба № Н-28 от 2010 г. Актуализират се сроковете за извършване и отчитане 

на резултатите от атестирането на военнослужещите. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 9 от 2017 година 

Изменен и допълнен е Законът за движението по пътищата. Разписват се основните 

правила за извършване на оценка на техническите служби на съответствието на превозните 

средства с техническите изисквания, за основание за отказ за издаване на удостоверение за 

определяне на техническа служба и основания за прекратяване на правата, произтичащи от 

удостоверението за определяне на техническите служби. Посочен е и редът за оспорване на 

актовете на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". 

Изменен и допълнен е Законът за автомобилните превози. Въвежда се използването на 

интелигентни тахографи, свързани с глобалната навигационна спътникова система, което ще 

направи възможно автоматичното регистриране на местоположението на превозното средство 

от служителите на контролните органи. В тази връзка се осигурява задължително обучение на 

служителите на контролните органи на държавите - членки на Европейския съюз, относно 

анализирането на данните, регистрирани от тахографите и контролирането им. 

Изменен и допълнен е Законът за акцизите и данъчните складове. Регистрацията, 

декларирането и заплащането на акциза, както и административния контрол, свързан с 

установяването на задължения за акциз по ДОПК и установяването на административни 

нарушения преминават от Агенция "Митници" в правомощията на органите на местната власт - 

кметовете на общините, където се намира съответния специализиран малък обект за 

дестилиране на етилов алкохол. Дължимият акциз за произведения етилов алкохол ще се 



внася по сметка на общината по местонахождение на обекта. Прецизира се легалната 

дефиниция на понятието "специализиран малък обект за дестилиране". 

Обнародвано е Постановление № 15 от 19 януари 2017 г. Одобрени са допълнителни 

разходи по бюджетите на министерствата и ведомствата в общ размер 9 398 900 лв. за 

обезпечаване на допълнителни средства за командировка и издръжка на временно 

командированите служители в състава на Постоянното представителство на България към 

Европейския съюз в Брюксел във връзка с подготовката и провеждането на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 

Обнародвано е Постановление № 16 от 20 януари 2017 г. С него се приема методика за 

определяне на цената на услугата "Доставяне на вода за напояване". Тя оформя нова ценова 

политика, която преодолява недостатъците на сега действащата и се основава на специфични 

за земеделските култури норми. 

Обнародвано е Постановление № 18 от 20 януари 2017 г. С промени в Класификатора на 

длъжностите в администрацията и свързани с него нормативни актове се урежда 

приложението на тези актове за всички държавни служители в Министерството на вътрешните 

работи, както и минималните изисквания за заемането на длъжност, длъжностните нива и вид 

правоотношения. 

Изменена е Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. Поставят 

се крайни срокове за използването на олово в някои автомобилни компоненти. 

Изменена и допълнена е Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. Увеличава се периодичността 

на провеждане на допълнително обучение на сертифицираните одитори по пътна безопасност, 

което е необходимо за поддържане на професионалната им квалификация. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 10 от 2017 година 

Обнародвана е Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. С нея се определят обстоятелствата, при 

които се възстановяват, и начинът на възстановяване на разходите за транспорт или за наем 

по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, които работят в малко населено място извън 

местоживеенето си. 

Обнародвана е Инструкция за реда и организацията за осъществяване на 

превантивна дейност от полицейските органи на Министерството на вътрешните 



работи. Уреждат се редът и организацията за осъществяване на превантивна дейност от 

полицейските органи на Министерството на вътрешните работи. Тя е дейност по 

предотвратяване и пресичане на престъпления и други правонарушения, която се 

осъществява чрез обща и индивидуална превенция. 

Обнародван е Правилник за устройството и дейността на Националния музей на 

образованието - Габрово. Музеят подпомага провеждането на държавната политика по 

съхранение и развитие на образованието и опазване на културното наследство. Той изпълнява 

функции, свързани с развитието на интересите и способностите на децата и учениците и 

съдейства за осигуряване на обща подкрепа за личностното им развитие. 

Обнародван е Правилник за устройството и дейността на Център за оценяване в 

предучилищното и училищно образование. Центърът осъществява дейности по 

организиране, подготовка и провеждане на вътрешно и външно оценяване и по участие в 

международни изследвания, свързани с предучилищното и училищното образование. Той 

може да осъществява и дейности по организационно и/или методическо подпомагане, както и 

такива, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти. 

Изменена и допълнена е Наредба № 6 от 2012 г. Промените имат за цел да се повиши 

конкурентоспособността на българските морски лица при наемането им на работа на кораби, 

плаващи под чуждо знаме. Последното е необходимо предвид получени от български фирми 

за посредничество при наемане на работа на морски лица известия от чуждестранни 

корабоплавателни компании, на чиито кораби изпращат на работа български морски лица, че 

същите компании ще изискват при наемане на лица от изпълнителския състав (морски лица от 

палубна и машинна команда) да притежават свидетелства по правило II/5 или III/5, докато 

преди това за заемане на същите длъжности са изисквали свидетелства по правила II/4 или 

III/4. 

Обнародвано е Решение № 4117-НС от 24 януари 2017 г. С него се утвърждават образците 

на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за Народно 

събрание. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 



Народно събрание - Закон за изменение и допълнение на Закона 

за опазване на околната среда 

- Закон за изменение и допълнение на Закона 

за пътищата 

Предстоящо 

обнародване 

 

ИНТЕРЕСНО 

 

27 януари 

Международен възпоменателен ден на Холокоста 

28 януари 

Световен ден на болните от проказа 

Европейски ден за защита на данните (от 2006) 

29 януари 

Световен ден за помощ на болните от проказа (лепра) 

2 февруари 

Сретение Господне. Празнуват: Момчил 

ЗАБАВНО 

*** 

Знаменит френски адвокат чрез умела пледоария успял да 

измъкне от заплетена ситуация свой клиент. 

Оправданият стискал развълнувано ръката на адвоката, като му казал: 

- Господин адвокат, безкрайно съм ви благодарен! Не зная как 

просто да ви се отплатя. 

- Скъпи мой - засмял се адвокатът, - не се тревожете. 

Откакто финикийците са измислили парите, решението на този 

въпрос е много просто. 

*** 
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