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" Най-трудно е да се отговори

Намерете отговорите

 

• АКЦЕНТИ - Държавен

 

Изменена е Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на 

трудовите злополуки. Срокът

удължава от 7 на 14 дни, включително

увреждане. Произнасянето на длъжностното

за трудова злополука документи

осигурителен институт. 

Сиела Норма АД 

бул. Владимир Вазов 9, София 1510 

Тел.: + 359 2 903 00 00 

http://www.ciela.net 

 

БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

http://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik

 

***  

отговори на въпрос, на който отговорът

Намерете отговорите на всички въпроси със Ciela!

*** 

 

НОРМИ 

Държавен вестник, бр. 28 от 2017 година

Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на 

Срокът за приемане или неприемане на злополуката

включително за декларирана злополука по повод

на длъжностното лице ще става въз основа

документи и на данните в информационната система

 

07.04.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на 

на злополуката за трудова се 

по повод на нетравматично 

основа на наличните в досието 

информационната система на Националния 



Изменена е Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на 

задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на 

работниците и служителите" и за обмен на информация. Върху социалните разходи на 

фирмите, които те правят за служителите си, вече ще се дължат осигуровки не само за пенсия, 

но и за болнични, майчинство, безработица и трудова злополука. С осигуровки ще бъдат 

обложени автомобилите, телефоните, компютрите, както и всеки фирмен актив, който 

служителите ползват и през личното си време. Осигуровките ще се дължат и когато фирмата 

намалява корпоративния си данък със социалните разходи или не плаща данък "уикенд". 

Отменена е Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване 

на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или 

международна закрила. Основание за отмяната е липсата на разписани ясни критерии и 

изисквания за социалната и културната интеграция на мигрантите. Актът също създава редица 

проблеми и генерира напрежение в населените места, особено за кметовете, които следва да 

изпълняват изискванията на нормативната уредба и, едновременно, да се съобразят с 

възникващите обществени нагласи. 

Изменена и допълнена е Наредба № 16 от 2015 г. Вече се допуска извършените дейности от 

местните инициативни групи или местните партньорства по линия на подмярка 19.1 "Помощ за 

подготвителни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г. с цел формиране на нови местни инициативни групи, популяризиране на подхода 

Водено от общностите местно развитие и разработването на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие, да се финансират чрез Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони не само на селски райони. 

Изменена и допълнена е Наредба № Із-2539 от 2012 г. Привеждат се разпоредбите на 

наредбата в съответствие с правилото нов водач да получава две трети от максималния брой 

контролни точки, а оставащите да получава след придобиване на 24 месеца стаж като водач 

на моторно превозно средство. Премахва се практиката по отнемане на контролни точки за 

управление на спряно от движение моторно превозно средство, както и на състав от пътни 

превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство. За 

сметка на това се въвежда отнемане на 8 контролни точки за управление на моторно превозно 

средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за 

това места и 10 контролни точки за управление на моторно превозно средство, което не е 

регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер. 



Обнародвана е Наредба № 4 от 16 март 2017 г. С нея се урежда воденето, съхраняването и 

достъпът до регистъра на актовете на съдилищата. В регистъра се обявяват актове, 

обективиращи произнасянето по съществото на делото, и актове, които слагат край на или 

препятстват по-нататъшното развитие на производството пред съответната инстанция или 

подлежат на самостоятелно обжалване. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 29 от 2017 година 

Изменена и допълнена е Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Отпада 

задължението за деклариране на имотно състояние при подаване на заявление за социална 

пенсия за старост и персонална пенсия. Промените са свързани и с новия ред за зачитане на 

осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица. От 01.01.2017 г. преценката на техните 

права се извършва въз основа на реално внесените осигурителни вноски - авансови или 

окончателни. 

Изменена е Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и 

служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при 

несъстоятелност на работодателя. Националният осигурителен институт вече няма да 

превежда социално- и здравноосигурителни вноски при изплащане на гарантирани вземания 

при несъстоятелност на работодателя. 

Изменена и допълнена е Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите 

се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Прецизира се 

редът за осигуряване на самоосигуряващите се пенсионери. 

Изменена и допълнена е Наредбата за отпускане и изплащане на паричните 

обезщетения за безработица. Заявление за отпускане на обезщетение за безработица ще 

може да се подава и по електронен път чрез квалифициран електронен подпис или 

персонален идентификационен код. 

Изменена и допълнена е Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, 

върху които се правят осигурителните вноски. Осигурителните вноски за лицата, 

упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, за които не е определен минимален 

осигурителен доход, се заплащат върху полученото, начисленото, но неизплатено или 

неначислено възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. 



Изменено е Постановление № 175 от 2009 г. Командирът на Бригада "Специални сили" е 

определен за второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната. 

Обнародвана е Наредба № 1 от 30 март 2017 г. С нея се определят условията, редът и 

начинът за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност 

на звената за вътрешен одит в публичния сектор. Външните оценки имат за цел да се изрази 

независимо професионално мнение за съответствие на дейността на вътрешния одит с 

изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните 

одитори и международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, както и 

да се идентифицират възможности за подобрение на работата и на качеството на 

осъществяваните от звеното за вътрешен одит дейности. 

Изменена и допълнена е Наредба 5 от 2007 г. Централните депозитари се определят като 

възможни участници в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с 

държавни ценни книги (ЕСРОТ). За целта всички централни депозитари ще минат през 

процедура за лицензиране. Уреждат се сделките с ДЦК, сключени чрез електронна платформа 

за търговия, като се въвежда ограничение по отношение на вида на сделките. 

Изменена е Наредба 15 от 2007 г. Разграничават се сделките и операциите, извършвани на 

първичен пазар от регистрацията на сделки на вторичен пазар, включително и такива, 

сключени на регулиран пазар и многостранна система за търговия. Целта е разширяване на 

обхвата на наредбата и по отношение на регулирането и контрола върху регистрацията на 

сделките с държавни ценни книги на вторичния пазар. 

Изменена е Наредба № 1 от 2017 г. За малки населени места по смисъла на акта ще бъдат 

определени населените места с население до 30 000 жители. По този начин ще бъде увеличен 

броят на педагогическите специалисти имащи право на възстановяване на транспортните 

разходи или на разходите за наем, извършващи дейност в населените места, в които има 

недостиг на квалифицирани педагогически специалисти. 

Обнародван е Правилник за устройството, организацията и дейността на Учебен 

център. Центърът е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и 

училищното образование, което извършва дейности по организационно подпомагане при 

провеждане на подготовка и обучение на деца и ученици с изявени дарби за участие в 

национални и международни олимпиади, състезания, конкурси и пленери, както и при 

конгреси, конференции, семинари и пленeри и обучения на педагогически специалисти и 



служители от системата на предучилищното и училищното образованието и системата на 

висшето образование. 

Изменена и допълнена е Наредба № 6 от 2011 г. Разписват се подробни правила, свързани с 

прилагането на официалния контрол на земеделски продукти и храни, на които е предоставена 

временна национална защита. Такава защита се предоставя на наименования, чиито 

заявления-спецификации са преминали националната процедура за одобрение и са изпратени 

за разглеждане в Европейската комисия, за да бъдат вписани в Европейския регистър на 

защитените наименования за произход и защитените географски указания.  

Изменена и допълнена е Наредба № Н-28 от 2010 г. Актуализира се редът за провеждане на 

атестирането на военнослужещите, включително на дългосрочно командированите извън 

територията на страната в задгранично представителство на Република България. 

Изменена и допълнена е Наредба № 8121з-310 от 2014 г. Урежда се обявяването и 

провеждането на конкурентен подбор за преназначаване на длъжност в Министерството на 

вътрешните работи.  

Обнародвана е Наредба № 2 от 27 март 2017 г. С нея се определят минималните 

изисквания за изпълнение на длъжности от спортно-педагогическите кадри и функционалните 

характеристики на длъжностите, изискванията за поддържане и повишаване на 

квалификацията на спортно-педагогическите кадри в системата на физическото възпитание и 

спорта и редът за водене на регистъра на тези лица. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерски съвет Постановление № 68 от 5 април 2017 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за 

паричните обезщетения и помощи от 

държавното обществено осигуряване 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

икономиката 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № РД-1054 от 2008 г. за одобряване 

на типа на тахографи и тахографски карти и за 

изискванията, условията и реда за 

Предстоящо 

обнародване 



регистрация на лицата, които извършват 

монтаж, проверка или ремонт на тахографи 

Министерство на 

вътрешните работи 

Наредба № 8121з-534 от 3 април 2017 г. за 

приемане на курсанти, студенти и докторанти 

в Академията на МВР за учебната 2017/2018 г. 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

7 април 

Световен ден на здравето 

Ден на здравния работник 

Празник на Медицински Университет – София 

8 април 

Международен ден против генетичното модицифиране на организми 

10 април 

Международен ден на съпротивителното движение 

11 април 

Международен ден на бившите политзатворници и концлагеристи 

Световен ден за борба с болестта на Паркинсон 

Световен ден за борба с шизофренията 

Св. Антип. Професионален празник на зъболекарите 

12 април 

Международен ден на авиацията и космонавтиката 

ЗАБАВНО 

*** 

Колко вица за адвокати съществуват? 

Само два, всичко останало е истина. 

*** 
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