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***  

"За да откривате лесно нещата, които ви трябват, 

е необходимо преди това да ги подредите!" 

Познайте предимствата на структурираната информация със Ciela! 

*** 

 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 93 от 2019 година 

Изменено е Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да 

извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната 

към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно 

класификацията и изискванията на НАТО. Срокът за извършване на одита се удължава до 

10 февруари 2020 г., а срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на 

Сметната палата – до 28 февруари 2020 г. 

 

http://www.ciela.net/
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Обнародвано е Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за 

проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на 

програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за 

политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално 

радио – срокът е удължен до 3 февруари 2020 г. 

 

Обнародвано е Решение № 8 от 15 ноември 2019 г. по конституционно дело № 4 от 2019 

г., с което Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 25з, ал. 

2 от Закона за защита на личните данни (създаден с § 26 от ЗИД на ЗЗЛД - ДВ, бр. 17 от 

26 февруари 2019 г.) на основание противоречие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията, поради това, 

че разпоредбата в чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД с въведените чрез нея неясни критерии за 

законосъобразност създава непредвидимост и правна несигурност и ограничава правото на 

свобода на изразяване и информация непропорционално на преследваната цел в контекста на 

журналистическото изразяване. 

 

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за чужденците в Република 

България. Измененията произтичат от промените в Закона за чужденците в Република 

България (ЗЧРБ) и в Закона за закрила на детето (ЗЗД), както и от установената необходимост 

за облекчаване на процедурите при кандидатстване за получаване на право на пребиваване 

спрямо чужденци от български произход - граждани на трети страни. 

Урежда се редът за събиране на семейства и се въвеждат необходимите документи за 

категорията чужденци с предоставена международна закрила, убежище и временна закрила. 

Въвежда се и процедура по предоставяне на право на продължително пребиваване у нас на 

категорията чужденци, получили статут на лица без гражданство, които не отговарят на 

условията за предоставяне на постоянно или дългосрочно пребиваване. 

Във връзка с измененията на ЗЗДет и въведената нова мярка за предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за резидентска грижа на непридружени деца чужденци, е 

предвидена възможност на такива деца да може да се предоставя статут на продължително 

пребиваване в България до навършването на 18-годишна възраст. 

Прецизирани са и разпоредби, касаещи предоставянето на право на пребиваване на чужденци 

от български произход, за които отпада съгласуването с Дирекция „Консулски отношения“ -

МВнР, на чужденци - научни работници, както и на студенти, приети в редовна форма на 

обучение във висши училища у нас. В тази връзка се въвеждат двуезични образци на заявления, 

които чужденците подават за предоставяне на право на пребиваване. 

С цел намаляване на административната тежест спрямо чужденците, кандидатстващи за 

пребиваване на територията на България, се въвежда възможността да не се изисква документ 

за платена държавна такса, когато информацията за това плащане може да се получи по 

електронен път. 

 



Обнародвано е Постановление № 289 от 20 ноември 2019 г. за изменение и допълнение 

на нормативни актове на Министерския съвет. Приетото постановление е в изпълнение 

на мерки, предвидени в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. 

Промените имат за цел да допринесат за поддържането на актуална информация за 

длъжностите във всяка администрация, както и да регламентират прилагането на механизми за 

гъвкави условия на труд и кариерно развитие. 

 

Обнародвано е Постановление № 290 от 20 ноември 2019 г., с което Министерският съвет 

одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. в размер 

до 28 млн. лв. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на 

разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти 

по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

Обнародвано е Постановление № 291 от 20 ноември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. в 

размер 10 000 000 лв. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на 

дейности по Фонд "Вътрешна сигурност" и Фонд "Убежище, миграция и интеграция" - Спешни 

мерки. 

 

Обнародвано е Постановление № 292 от 20 ноември 2019 г. за одобряване на 

допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. в размер 

51 048 700 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. за еднократно 

изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2019 г. 

 

Обнародвано е Постановление № 293 от 21 ноември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на 

дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, 

одобрена с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални 

програми за развитие на образованието в размер 17 860 249 лв. 

 

Изменен и допълнен е Устройствения правилник на Министерството на 

здравеопазването. Допълват се правомощията на министъра на здравеопазването, свързани 

с определянето му за административен орган, към който се създава национален компетентен 

орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Здравеопазване“. 

С оглед изпълнение на новите функции и отговорности на Министерството на здравеопазването, 

свързани с определянето на министъра на здравеопазването за административен орган, към 

който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за 

сектор „Здравеопазване“, се разширяват функциите на звено „Сигурност на информацията и 

защита на данните“ в Министерството на здравеопазването. 

 



Обнародвана е Спогодба между правителството на Република България и 

правителството на Грузия за регулиране на трудовата миграция. 

 

Обнародвано е Решение № 6092 от 22 април 2019 г. по административно дело № 9217 

от 2018 г., с което ВАС обявява нищожността на т. 2 от Заповед № 8121з-319 от 23.03.2018 г. 

на министъра на вътрешните работи.  

С оспорената т. 2 от Заповед № 8121з-319 от 23.03.2018 г. на министъра на 

вътрешните работи се създават т. 11а, 11б и 11в в Заповед № 8121з-1350 от 6.11.2015 г. на 

министъра на вътрешните работи със следното съдържание: 

"11а. При определяне на възнаграждение за явяването му пред съда за изслушване, 

включително в случаите на отлагане на делото, определеният за вещо лице служител на 

МВР задължително да уведомява съда, че сумата трябва да се изплати на министерството. 

11б. В случаите по т. 11а служителят писмено да уведомява финансовото звено, 

обслужващо съответната структура на МВР. Финансовото звено да изготвя и изпраща на 

съответния съд документ, съдържащ реквизитите по чл. 6 от Закона за счетоводството. 

11в. Във всяка една от структурите по т. 9 да се въведат дневници за явяване в 

съда на служителите, определени като вещи лица, като се вписват данни за: датата и часа 

за явяване на вещото лице, номера на делото по описа на съответния съд и номера на 

експертизата." 

Съгласно мотивите на ВАС – "министърът на вътрешните работи е приел т. 2 от 

оспорената заповед без законова делегация и извън предоставената му компетентност. При 

издаването на оспорения подзаконов административен акт е допуснато и особено съществено 

нарушение на процедурата по издаването му, водеща до нищожност. Съгласно чл. 5, ал. 5 от 

Конституцията, чл. 78, ал. 2 от АПК и чл. 37, ал. 1 от ЗНА нормативните актове се обнародват в 

"Държавен вестник". По делото няма данни оспорената заповед да е обнародвана, няма и 

подобни твърдения. Според установената съдебна практика (Решение № 14935 от 2009 г., 

постановено по адм. дело № 12183/2009 г. по описа на Върховния административен съд, 

Решение № 214 от 9.01.2014 г., постановено по адм. дело № 14791/2013 г. по описа на 

Върховния административен съд) обнародването е елемент от фактическия състав на 

издаването на нормативния акт, обуславящ неговата валидност. Липсата на този елемент от 

фактическия състав на издаването на нормативния акт води до опорочаването му до степен на 

нищожност. Необнародваният подзаконов нормативен акт не произвежда правно действие и при 

оспорване подлежи на прогласяване за нищожен." 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 94 от 2019 година 

 

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното 

управление. Целта на промените е да се осигури ефективност и сигурност при предоставянето 

на електронни административни услуги на гражданите и организациите предвид приетите 

изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс, който е първият от трите 

процесуални кодекса, въвеждащ нормативни изисквания за електронно заявяване на 



административни услуги, връчване на документи по електронен път на граждани и организации 

и вътрешен обмен на електронни документи между административните органи.  

Измененията и допълненията в съответните разпоредби на ЗЕУ, са групирани, както следва: 

С първата група изменения се постига гаранция, че гражданите и организациите - потребители 

на електронни административни услуги, ще разполагат със сигурен, надежден и проследим 

канал за подаване на електронни документи и заявяване на електронни административни 

услуги. 

Втората група изменения и допълнения се отнася до правомощията на председателя на 

Държавна агенция "Електронно управление", целящи гарантиране на изпълнението на 

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България, прилагането на 

архитектури по области на политики и бюджетен контрол върху разходите за е-управление и 

ИКТ. Изграждането и развитието на електронното управление изисква съгласуваност, 

оперативна съвместимост и системна интеграция на споделените информационни ресурси при 

устойчив модел за дългосрочно управление. 

Третата група изменения и допълнения се отнася до прецизиране 

административнонаказателните разпоредби. Регламентирани са принудителни 

административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон 

и нормативните актове по прилагането му, както и за отстраняване на негативните последици 

от тях. Регламентирани са нови състави на административни нарушения. 

Четвъртата група изменения се отнасят до съобразяване с препоръките на ОИСР във връзка с 

дейността на Държавно предприятие "Единен системен оператор", което е невъзможно при 

широко разширяване на правомощията на предприятието. В тази връзка релевантният раздел 

II от Закона за електронно управление бе отменен, като дейностите по системна интеграция се 

възлагат на "Информационно обслужване" АД. 

Петата група изменения обхваща въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на 

Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г., в националното законодателство и 

осигуряване на по-голяма достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на 

организациите от обществения сектор въз основа на общите изисквания за достъпност.  

Последната група изменения и допълнения въвежда легални дефиниции в допълнителните 

разпоредби на основни термини по смисъла на закона. 

 

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. С промените в българското законодателство се въвеждат изисквания на 

Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за 

изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата 

система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на 

директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС.  

В чл. 4 от действащия ЗМИП се включват нови категории задължени лица: 

- лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или 

непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни 

въпроси; 



- лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки за отдаване под наем на 

недвижими имоти, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната 

равностойност в друга валута; 

- лица, които по занятие търгуват или действат като посредници в търговията с произведения 

на изкуството, включително когато това се извършва от художествени галерии и аукционни 

къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 

000 евро или тяхната равностойност в друга валута;  

- лица, които по занятие съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с 

произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на 

сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната 

равностойност в друга валута;  

- лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати 

валути без златно покритие;  

- доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги. 

В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 е предвидено лицата, които по 

занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно 

покритие, както и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, да 

подлежат на вписване в публичен регистър към Националната агенция по приходите за целите 

на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма при условия и по ред, 

които ще бъдат уредени в наредба на министъра на финансите. 

Въвежда се забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови 

сейфове на фиктивно име. 

Изменен е чл. 24 ЗМИП, въвеждат се нови по-ниски прагове на максималния месечен лимит на 

плащанията с платежен инструмент, както и на максималната електронно съхранявана сума на 

електронните пари - от 250 евро на 150 евро или тяхната равностойност в друга валута, както и 

допълване на случаите и условията, при които предвидените изключения не се прилагат. 

Чрез предвидените изменения и допълнения на Закона за кредитните институции се разширяват 

данните, вписвани в поддържания регистър на банковите сметки и сейфове, съобразно 

изискванията на Директива (ЕС) 2018/843. 

За транспониране на изричното изискване на Директива (ЕС) 2018/843 чрез създаването на чл. 

35а в Закона за регистър БУЛСТАТ се въвежда изискване за осигуряване на оперативна 

съвместимост на регистрите, съдържащи данни за действителните собственици на 

юридическите лица и други правни образувания. 

 

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на 

държавата и общините за вреди. С изменение в чл. 1 от закона се предвижда държавата и 

общините да отговарят за вредите, причинени от действието на отменени като 

незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове. Създаден е нов 

чл. 2в, уреждащ реда за разглеждане на искове срещу държавата за вреди от нарушение на 

правото на Европейския съюз. Във връзка с обезщетението, дължимо от държавата и общините, 

се предвижда, че когато искът е предявен срещу няколко ответници, те отговарят солидарно. В 



полза на юридическите лица вече ще се присъжда възнаграждение, ако те са били защитавани 

от юрисконсулт, като размерът на възнаграждението не може да надхвърля максималния 

размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ. 

 

Обнародван е Указ № 273 за назначаване на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на 

Република България. 

 

Обнародвано е Споразумение между Европейската инвестиционна банка и правителството на 

Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост. 

 

Обнародвани са Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до 

Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. 

 

Обнародвани са Изменения към Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до 

измененията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 

1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. 

 

Обнародвани са Изменения към Анекса към Международната конвенция за 

предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 

1978 г. 

 

Обнародвана е Наредба № 7 от 21 ноември 2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 

от Закона за рибарството и аквакултурите. С наредбата се определят съдържанието и редът за 

водене на регистрите. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) съставя и 

поддържа регистри на: 

1. издадените разрешителни за стопански риболов; 

2. издадените билети за любителски риболов; 

3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми; 

4. риболовните кораби; 

5. центровете за първа продажба на продукти от риболов; 

6. регистрираните по реда на чл. 46д, ал. 1 от ЗРА купувачи; 

7. разрешителните за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели по 

чл. 40, ал. 1 от ЗРА; 

8. лицата по чл. 14, ал. 1 от ЗРА; 

9. констативните протоколи, актовете за установяване на административни нарушения, 

издадените и влезли в сила наказателни постановления, издавани от оправомощените 

служители на ИАРА. 

Данните от регистрите се използват за осъществяване на държавната политика в сектор 

"Рибарство" и прилагане на Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз 

(ЕС) с цел постигане на устойчиво управление на рибарството, включително опазване и 

възстановяване на рибните ресурси. 



 

Обнародвана е Наредба № 8 от 21 ноември 2019 г. за условията и реда за управление на 

риболовния флот на Република България. Риболовният флот на Република България е част от 

риболовния флот на Европейския съюз (Съюза) и включва всички риболовни кораби, плаващи 

под знамето на Република България. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури 

(ИАРА) събира, проверява, заверява и вписва данни за риболовните кораби, плаващи под 

знамето на Република България, и тяхната дейност в регистъра на риболовните кораби на 

Република България. 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара 

на зърно. Промените са насочени към реализиране на следните цели: 

 Провеждане на по-ефективен мониторинг на пазара на зърно в страната по цялата верига 

– производители-преработватели-търговци; 

 Предоставяне на бизнеса на своевременна и актуална информация за състоянието на 

зърнения пазар в страната и свободен достъп до регистъра на обектите за съхранение на 

зърно. 

 

Обнародвана е Наредба № РД-02-20-3 от 18 ноември 2019 г. за условията и реда за 

създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на 

асоциациите по ВиК и на ВиК операторите. С наредбата се определят данните, които се вписват 

в системата и регистъра, както и условията и редът за тяхното водене и ползване. Системата и 

регистърът се създават и поддържат с цел осигуряване на публичност при осъществяване на 

дейността по предоставяне на ВиК услуги. 

 

Обнародвана е Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично 

ръководство по ревматология. 

 

АКТУАЛНО 

 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Народно събрание - Закон за марките и географските означения 

- Закон за изменение и допълнение на Закона за 

рибарството и аквакултурите 

- Закон за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане 

- Закон за изменение и допълнение на Закона за 

изпълнение на Конвенцията по касетъчните 

боеприпаси и Конвенцията за забраната на 

използването, складирането, производството и 

Предстоящо 

обнародване 



трансфера на противопехотните мини и за 

тяхното унищожаване 

Министерство на 

вътрешните работи 

 

Споразумение между правителството на Република 

България и федералния съвет на Конфедерация 

Швейцария за полицейско сътрудничество в 

борбата с престъпността 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

отбраната 

 

- Меморандум за разбирателство относно 

функционалните връзки на Съвместния център 

за изследване, изграждане и усъвършенстване 

на способности за кибер защита 

- Наредба № Н-16 от 19 ноември 2019 г. за 

условията и реда за изплащане на пари за 

представително облекло на цивилните 

служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

здравеопазването 

 

- Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 2 от 2011 г. за здравните 

изисквания към гробищни паркове (гробища) и 

погребването и пренасянето на покойници 

- Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2005 

г. за провеждане на задължителни начални, 

периодични и предсъстезателни медицински 

прегледи на лица, упражняващи физическо 

възпитание и спорт 

- Наредба № 1 от 22 ноември 2019 г. за 

условията и реда за извършване на 

медицинските прегледи на лица, 

осъществяващи тренировъчна и състезателна 

дейност 

Предстоящо 

обнародване 

в брой 95 

 

ИНТЕРЕСНО 

 

30 ноември 

Св. апостол Андрей Първозвани (Андреевден) 

2 декември 

Международен ден, напомнящ за премахването на робството 

3 декември 



Международен ден на хората с увреждания 

4 декември 

Ден на Света Варвара 

5 декември 

Международен ден на доброволеца 

6 декември 

Свети Николай Чудотворец, архиепископ Мирликийски, Чудотворец (Никулден) 

- Ден на банкера 
- Ден на търговеца 
- Ден на моряците и рибарите 
- Ден на дарителя 

 

ЗАБАВНО 

*** 

Изпит по наказателно право: 

- Как се нарича лице помагащо на извършителя преди извършване на престъплението? 

- Съучастник - помагач. 

- А ако му помага след извършване на престъплението? 

- Адвокат. 

*** 
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