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***  

"Честит първи учебен ден!" 

Нека ученето продължи със Ciela! 

*** 

 

НОРМИ 

Държавен вестник, бр. 79 от 2017 година

Правилникът за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Одобрените промени са 

върху гражданите и бизнеса чрез премахване

и лицензионни режима. Утвърждават се образци

заявления по електронен път. Отпада изискването

такса, когато плащането е извършено по електронен

представяне на официални удостоверителни документи

има достъп по служебен път. 

 

06.10.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

година 

за прилагане на Закона за собствеността и 

са с цел намаляване на 

премахване на 4 и облекчаването 

се образци на документи и 

изискването за представяне 

по електронен път. Няма да е 

документи на хартиен носител, 



Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за семейните помощи за 

деца. При кандидатстване за всички видове семейни помощи вече няма да се изисква 

удостоверение за раждане на детето или удостоверение за семейно положение. Дирекциите 

"Социално подпомагане" ще получават необходимата информация за отпускане на помощите 

по служебен път. Отпада също необходимостта за представяне на копие от влязло в сила 

съдебно решение за развод.  

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за закрила на детето. 

Кандидатстването за помощи по реда на правилника се облекчава. Отпада изискването да се 

представя копие от акта за раждане на детето. Няма да се изисква и заповед на директора на 

дирекция "Социално подпомагане" или решение на съда за настаняване на детето извън 

семейството. 

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност. От работодателите ще се изискват по-малко документи, когато искат 

разрешение да наемат чужденци. За тях отпада задължението да представят в Агенцията по 

заетостта документи за регистрация на фирмата, единен идентификационен код и 

удостоверение за актуално състояние.  

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с 

увреждания. Промените дават възможност да се обединят административни услуги, а 

именно отпускането на допълнителната парична помощ за пътни разходи в страната за 

изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или 

медицински изделия с отпускането на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни 

средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия.  

Изменено е Постановление № 17 от 2007 г. Разписват се условията и редът за разходване 

на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на 

лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в 

здравноосигурителния процес. 

Обнародвано е Постановление № 215 от 29 септември 2017 г. Правителството одобри 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи в размер до 149 

хил. лв. и поемането на нов ангажимент за разход до 1,5 млн. лева. Средствата са за 

обезпечаване с компютърна и комуникационна техника и обзавеждане на Постоянната 

делегация на България към НАТО в новата Главна квартира на Алианса в Брюксел. 



Обнародвано е Постановление № 216 от 29 септември 2017 г. Чрез 

вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за 2017 г. се осигуряват допълнителни средства за реализиране на 

политиките по бюджетна програма "Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, 

водоснабдяване и канализация".  

Изменена и допълнена е Наредбата за документите, необходими за издаване на 

лицензи по Закона за хазарта. Намалява се бюрокрацията за фирмите от бранша. По 

служебен път ще се събират удостоверения за наличие или липса на задължения, справка за 

актуално състояние, одитиран годишен финансов отчет, справка за документите за 

собственост на сгради и помещения, справка за валидност на лиценза за охранителна 

дейност. 

Изменена и допълнена е Наредба № 28 от 2008 г. Облекчава се процедурата по получаване 

на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, както и за получаване на 

разрешение за разкриване на аптека към лечебните заведения за задоволяване на 

собствените нужди. Отпада необходимостта Българския фармацевтичен съюз да издава 

хартиени сертификати за удостоверяване на членство на магистър-фармацевт. Данни за 

събраните кредитни точки за продължаващо медицинско обучение за всеки магистър-

фармацевт, редовен член на съюза са налични публично и в реално време през сайта на 

организацията. 

Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2016 г. Приема се краен срок за училищата - 10 

септември, за изпращане на информация относно изпълнението на държавния план-прием 

след провеждането на допълнителните приемни изпити, списък на класираните и приетите 

ученици за съответния клас и етап на образование, вид специализирана подготовка или 

профил. 

Изменена е Наредба № Н-1 от 2007 г. Намаляват се сроковете за даване на указания от 

длъжностното лице, водещо информационния регистър на културните организации, за 

отстраняване на непълноти и недостатъци в заявлението за вписване на данни в регистъра, за 

попълване на информационната карта за културната организации от длъжностното лице, 

водещо регистъра, както и за предоставяне на справка за вписана информация в регистъра от 

14-дневни на 3-дневни. 



Изменена и допълнена е Наредба № РД-07-7 от 2010 г. На дирекция "Социално 

подпомагане" се възлага да извършва проверка по служебен път на семейното положение на 

съпрузите, подали заявление за осиновяване на дете при условията на пълно осиновяване. 

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

отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация. На 

председателя на комисията се възлага да състави списък на длъжностите в администрацията 

на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за които се изисква достъп до 

класифицирана информация, както и съответните нива на достъп за съответната длъжност. 

Изменен е Устройственият правилник на дирекция на природен парк "Сините 

камъни". Директор на дирекцията на природния парк ще може да бъде лице и с висше 

лесовъдско образование или с висше образование по специалност "Екология и опазване на 

околната среда" с образователно-квалификационна степен "магистър", с трудов стаж по 

специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 80 от 2017 година 

Обнародвано е Постановление № 208 от 27 септември 2017 г. Приема се нов Устройствен 

правилник на Министерството на околната среда и водите. С него се оптимизира дейността, 

извършва се вътрешно преструктуриране на дирекциите, като се прецизират и функциите им. 

Администрацията на Министерството на околната среда и водите се увеличава с десет щатни 

бройки и администрацията на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Перник се 

увеличава с една щатна бройка, като увеличението се извършва за сметка на намаление на 

щатната численост в седем второстепенни разпоредители с бюджетни средства. 

Обнародвано е Постановление № 218 от 2 октомври 2017 г. С него се приема Наредба за 

условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия, и за контрола над тях в Държавната комисия 

по сигурността на информацията. Тя урежда се условията и реда за осъществяване на 

дейностите по придобиване, съхранение и отчет, транспортиране с автомобилен транспорт и 

пренасяне, извършване на технически прегледи и ремонт, носене и употреба и осъществяване 

на контрол върху дейностите с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия. 

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за акцизите и данъчните 

складове. Отпада изискването за лицата, които са вписани в Търговския регистър и подадат 



до митническите органи искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия, 

да прилагат към изискуемите документи и декларация, че не са в производство по 

несъстоятелност или ликвидация. 

Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на Института по 

отбрана "Професор Цветан Лазаров". Директорът на Института по отбрана ще може да 

бъде също военнослужещ или цивилен служител, хабилитирано лице или притежаващо 

образователна и научна степен "доктор". 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република 

България 

Предстоящо 

обнародване 

Министерски съвет - Постановление № 220 от 5 октомври 2017 г. за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери 

за 2017 г. за изплащане на минимални 

диференцирани размери на паричните средства за 

физическо възпитание и спорт 

- Постановление № 221 от 5 октомври 2017 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за чужденците в Република 

България, приет с Постановление № 179 на 

министерския съвет от 2011 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 3 от 1 февруари 2001 г. за водене и 

съхраняване на регистъра на лицата, 

правоспособни да извършват дейности по 

кадастъра 

Предстоящо 

обнародване 

Висш съдебен съвет Наредба № 7 от 28 септември 2017 г. за съдебните 

заседатели 

Предстоящо 

обнародване 

 



ИНТЕРЕСНО 

 

7 октомври 

Световен ден за достоен труд  

8 октомври 

Международен Ден за превенция от природните и стихийни бедствия 

9 октомври 

Световен ден на пощата 

Ден на Античната Култура 

10 октомври 

Световен ден срещу смъртното наказание 

Професионален ден на архивиста 

Световен ден за психично здраве 

ЗАБАВНО 

*** 

- Тате, тате, разкажи ми приказката за трите прасенца! 

- Дъще, ти си знаеш, че баща ти е юрист и си има много работа. Татко няма време!  

- Е-е-е, разкажи ми колкото можеш! 

- Добре, добре... та докъде бяхме стигнали? Вълкът, виновен за две престъпления за 

увреждане на чуждо имущество, съпроводени с убийство по особено жесток начин, мотивиран 

от лична неприязън, се отправил към къщата на третата жертва (по-нататък "Наф-Наф"), с цел 

да извърши престъпно деяние по смисъла на Наказателния кодекс. От своя страна лицето, 

наричано Наф-Наф, предприело действия, реализиращи от обективна страна изпълнително 

деяние, представляващо състав на престъпление, описано в НК като "превишаване пределите 

на неизбежната отбрана". В следствие на което на заподозрения, наричан с прозвището 

"Вълк", били нанесени травми, несъвместими с живота. В съответствие с разпоредбите на НК, 

и след като се взели предвид отегчаващите и смекчаващи вината обстоятелства, както и 

чистото му съдебно минало, лицето Наф-Наф получило две години условно наказание 

лишаване от свобода, като присъдата му подлежала на обжалване в 14-дневен срок. 

*** 

РЕДАКЦИЯ 

Главен редактор: Валентина Савчева 



Отговорен редактор: Сузана Георгиева 

Безотговорен редактор: Веселин Петров 

Електронна поща: ciela@ciela.com 

Брой абонати към 15 септември 2017 г. - 3368 


