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***  

" И за най-големите проблеми има решение!" 

Намерете го със Ciela! 

*** 

 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 22 от 2017 година 

Обнародвано е Постановление № 46 от 8 март 2017 г. за приемане на Програма на мерките 

за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. Целта 

на програмата е да бъдат насърчени творческите, научните и спортните заложби на деца с 

постижения в областите на изкуството, науката и спорта с допълнителни материални стимули. 

За целта в централния бюджет са заделени 1,8 млн. лева. 

Стимулите са за деца и ученици, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, 

олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта 

– на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно, европейско или балканско 

първенство, или ако са шампиони от финали на държавно индивидуално първенство. 
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Обнародвано е Постановление № 47 от 8 март 2017 г. за одобряване на допълнителен 

трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. По 40 лева 

добавка към пенсиите си за април ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от 

пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за април 2017 г. е в размер до 314 лв., 

колкото е линията на бедност за 2017 г. За изплащането на добавките към пенсиите за Великден 

е одобрен допълнителен трансфер от 51 500 000 лв. по бюджета на държавното обществено 

осигуряване. 

Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на Министерството на 

вътрешните работи. Функциите по поддържане на непрекъснато оперативно дежурство и 

осигуряване на взаимодействието между съответните звена в структурите на ведомството и на 

другите органи на централната изпълнителна власт преминават към дирекция „Вътрешна 

сигурност”. От началото на м. февруари тази дейност беше прехвърлена на Главна дирекция 

„Национална полиция”. Мотивът за промяната е, че преминаването на дейността по оперативно 

дежурство за обезпечаване на цялото министерство към една от главните дирекции създава 

сложна система за оперативно реагиране и предаване на информацията. Освен това нарушава 

йерархичната равнопоставеност между главните дирекции, всяка от които е със специална 

компетентност. 

Обнародвани са: 

– Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море 

от 1974 г. с измененията и допълненията; 

– Спогодба между Министерството на отбраната на Република България и Министерството 

на отбраната на Италианската република за военно сътрудничество. 

Изменена е Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на 

финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата. 

Измененията имат за цел да приведат в съответствие разпоредбите на наредбата и на Наредба 

№ 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните 

организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита 

на колективните интереси на потребителите в съответствие с изискванията на Закона за защита 

на потребителите, изменен със ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обн. 

ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г. 

 



Отменена е Инструкция № 1 от 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на 

имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните 

работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи. 

Обнародвани са: 

– Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху 

случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти; 

– Общи игрални условия и правила за организиране на лотарийни игри; 

– Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху 

резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета. 

С Решение № 11894 от 7 ноември 2016 г. по административно дело № 4272 от 2016 г. на 

ВАС е отменена Наредба № 19 от 22 декември 2014 г. на министъра на здравеопазването за 

утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" (ДВ, бр. 106 от 23.12.2014 

г.).  

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 23 от 2017 година 

Обнародвано е Национален рамков договор за денталните дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г. Документът 

регламентира заплащането на трета лечебна дейност в полза на здравноосигурените на 

възраст над 18 години, възможността отчитането на финансово-отчетните документи на 

изпълнителите на извънболнична дентална помощ да се осъществява само през 

информационната система на НЗОК, с което отпада необходимостта от представяне на 

отчетните документи в районните здравноосигурителни каси на хартиен носител, като това 

следва да става в четиридневен (а не както досега – в тридневен) срок. 

Обнародвани са Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот 

на море от 1974 г. с измененията и допълненията. 

Обнародван е Стандарт за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на 

танкери за суров нефт. 

Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на 

уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Най-съществената промяна, която се 

предвижда е, че в Уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ и Уведомлението за промяна на 

работодателя ще се въвежда Код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното 

място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено 

място ще се попълва код "00000". 



Уведомлението по чл. 62 ще се изпраща в тридневен срок и когато ще се променя работното 

място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените 

места, освен в случаите на командироване. Промените ще влязат в сила от 1 април 2017 г.  

Уведомления за настоящите трудови договори, сключени преди 01.04.2017 

В срок до 30 октомври 2017 г. работодателят ще трябва да изпрати уведомление с данните за 

кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, 

като попълва: код за тип на документ - 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), 

служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на 

трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, за "дата на 

сключване" се попълва 1.04.2017 г., длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) 

и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето при изпращане на 

уведомлението. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено 

място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва 

код "00000". 

Уведомление ще се изпраща за трудови договори, които не са прекратени към датата на 

изпращането. 

. 
АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Върховен административен 

съд 

Решение № 2759 от 7 март 2017 г. по административно дело 

№ 11858 от 2016 г. 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 24 

Решение № 8552 от 11 юли 2016 г. по административно дело 

№ 2383 от 2016 г. 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 24 

Изпълнителна агенция 

„Българска служба за 

акредитация“ 

Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 4 от 

1 март 2017 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на външните 

работи 

Втори протокол към Хагската конвенция от 1954 г. за защита 

на културните ценности в случай на въоръжен конфликт 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

вътрешните работи 

Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 

8121з-470 от 2015 г. за организацията на дейността по 

установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на 

дисциплинарни наказания, събирането и обработката на 

информация за съставянето на дисциплината и 

дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните 

работи 

Предстоящо 

обнародване 



Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-

344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в 

Министерството на вътрешните работи 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

здравеопазването 

Национален рамков договор за медицинските дейности между 

Националната здравноосгурителна каса и Българския 

лекарски съюз за 2017 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 

2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на 

аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 24 

Министерство на 

земеделието и храните 

Наредба за допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за 

търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара 

на Европейския съюз 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на околната 

среда и водите, 

Министерство на 

здравеопазването 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 

2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 

ароматни въглеводороди в атмосферния въздух 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и съобщенията 

Стандарт за работа със защитни покрития на 

специализираните баластни танкове за морска вода на всички 

видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните 

помещения на бълкерите 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 24 

Изменения към Международната конвенция за безопасност 

на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и 

допълненията 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 24 

Министерство на 

финансите 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

17 март 

Преп. Алексий, човек Божий. Празнуват: Алеко, Алекса, Алексей, Алексий 

18 март 

Световен ден на мозъка 

Ден на радиотехническите войски (отбелязва се от 1993 г.) 

19 март 

Св. мчци Хрисант и Дария. Празнуват: Дария, Дарин, Дарина, Найден, Найдa 

20 март 

Първия ден на пролетта 

Ден на Земята (отбелязва се от 1971 г.) 

21 март 

Международен ден срещу расовата дискриминация (по повод на полицейската стрелба 

срещу протестиращи жени в Южна Африка, обявен за международен ден от ООН през 1966 

г.) 



Международен ден на кукления театър 

Световен ден на добрия сън 

Световен ден на гората (отбелязва се от 1972 г.) 

Световен ден на поезията - ЮНЕСКО  

Ден на пролетта в Кюстендил 

22 март 

Световен ден на водите (обявен през 1992 г.) – ООН 

Ден на пролетното равноденствие: празник за „Бяло братство“ 

Първа пролет (имен ден празнуват: Пролет, Пролетка, Росен) 

Празник на град Велико Търново 

23 март 

Международен ден на метеорологията – Отбелязва се от 1961 г. в деня на влизането в 

сила през 1950 г. на Конвенцията за Световната метеорологична организация (СМО) – 

специализиран орган на ООН. 

Св. мъченица Лидия - Българска православна църква. Празнува: Лидия 

 

ЗАБАВНО 

*** 

По време на дело адвокат се обръща към съдията с молба: „Ваша чест, бих искал да 

представя нови доказателства, които изцяло ще променят хода на делото срещу моя клиент.” 

Съдията попитал: „И ако мога да попитам на какво се базират тези доказателства?” 

Адвокатът отвърнал: „Ваша чест, установих, че клиентът ми има останали още 1000 лв. 

*** 
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