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АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 97 от 2019 година

Обнародвано e Постановление № 304 от 3 декември 2019 г., което влиза в сила от
10.12.2019 г. Постановлението е в изпълнение на измененията на Закона за държавния
служител (обн. ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г.), които влизат в сила на 1 октомври 2019 г. и са
насочени към подобряване на обективността и качеството на подбора на държавни служители
чрез въвеждането на централизиран и децентрализиран етап на конкурса при постъпване на
държавна служба. С постановлението се приема Наредба за провеждане на конкурсите и
подбора при мобилност на държавни служители и се създава Портал за работа в
държавната администрация. Конкурсните процедури, които са обявени преди 1 октомври 2019
г., се приключват по реда, който действа към момента на издаването на заповедта за
обявяването им.
Постановлението отменя Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и
изменя: Наредбата за студентските стажове в държавната администрация, Наредбата за
стипендиантската програма в държавната администрация, Наредбата за условията и реда за
оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, Наредбата за

длъжностните характеристики на държавните служители, Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация и Устройствения правилник на Института по
публична администрация.
Обнародвано е Постановление № 306 от 5 декември 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. в
общ размер 22 250 000 лв. за доизграждане и модернизиране на научната инфраструктура в
изпълнение на Националната пътна карта за научна инфраструктура.
Изменена и допълнена е Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт

по метрология. За изпитване за одобряване на типа на устройство или система с фискална
памет освен предвидените досега такси, ще се събират и следните такси:
Първоначална проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП)

120 лв.

Последваща проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП)

100 лв.

Издаване на разрешение на лица за техническо обслужване и ремонт на фискални
устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската
дейност (ФУ/ИАСУТД)

100 лв.

Обнародвано е Постановление № 311 от 5 декември 2019 г., с което са одобрени
допълнителни трансфери (предоставени трансфери) между бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз в размер до 3 661 600 лв. по бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение
на предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете на
територията на Република България.
Изменена и допълнена е Наредбата за условията и реда за управление на средствата от

Фонда за безопасност на движението. Целта е усъвършенстване на нормативната уредба
за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението.
Същевременно в документа са заложени и стъпки за целенасочено обучение на децата, чрез
които да се формира поведение и култура за безопасно участие в движението по пътищата.
Отменена е Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на

марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на
Република България. Наредбата е приета на основание Закона за марките и географските
означения (ЗМГО) и с нея бяха уредени производствените правила, по които се разглеждат
искания за определяне на дадена марка като общоизвестна и като марка, ползваща се с
известност на територията на Република България. Предвиденият в наредбата ред противоречи
на реда и правилата установени с обнародвани в ЗМГО промени, с които са въведени нови
законови правила за определяне статута на марките. Те включват отмяна на отделното
производство в Патентното ведомство по разглеждане на искания за определянето на

общоизвестност на марка или на марка, ползваща се с известност, както и вписването на такива
марки в специален регистър.
Министерският съвет открива процедури за възлагане на концесия за морските плажове
„Крайморие” в община Бургас (Решение № 723 от 4 декември 2019 г.), „Приморско-юг“ в
община Приморско (Решение № 719 от 2 декември 2019 г.) и „Лозенец“ в община Царево
(Решение № 720 от 3 декември 2019 г.). Целта е обезопасяване на плажовете и
предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесиите. Процедурите се
провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие. Предлага се срокът
на концесиите да е 20 години.
С Решение № 721 от 4 декември 2019 г. на Министерски съвет е актуализиран Списъкът на
средищните детски градини и училища в Република България. Общият брой на средищните
детски градини, отделни групи в детски градини и училища в списъка за учебната 2019/2020 г.,
става 987 в над 660 населени места. В списъка се включват 31 нови детски градини и отделни
групи в детски градини и 7 нови училища, които отговарят на критериите и условията за
получаване на статут на средищни. Отпадат 41 средищни институции, в това число 11 училища
и 30 детски градини или отделни групи в детски градини, поради липса на минималния брой от
10 ученика или 4 деца, които пътуват от други населени места.
Изменена и допълнена е Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от

движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване
на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда
за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства . Разширен е
кръгът на лицата, спрямо които се прилага наредбата. Създават се допълнителни условия за
идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън
пунктовете за регистрация и идентификация (чл. 6 от Наредбата). Прецизира се възможността
за обмен на информация по електронен път между МВР и Нотариалната камара. Информация
за превозните средства и сключените договори може да не се обменя по електронен път между
МВР и Нотариалната камара в случаите, когато данни за ЕИК/Булстат за праводателя и/или
приобретателя не могат да бъдат намерени в Търговския регистър (чл. 16, ал. 10 от Наредбата).
Предвижда се поставянето на отличителни регистрационни табели на електрическите
автомобили (чл. 23, ал. 4). Регистрираните електрически превозни средства ще могат да
запазват табелите си, но ако собственикът желае, ще може да се извърши пререгистрация.
Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни

паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници. Промените целят:
създаване на ясна процедура за издаване на разрешение за пренасяне на покойници (тленни
останки) или урна извън страната, предоставяна от регионалните здравни инспекции, да се

посочат необходимите документи за заявяване на услугата, срокове за извършване, както и
образец на заявление.
Прецизират се и редица текстове, свързани със здравните изисквания към гробищните паркове
(гробищата), като начина им на водоснабдяване, изграждане на санитарни възли на тяхната
територия и други.
Друга част от промените са свързани с условията, начина и средствата за безопасно погребване,
транспортиране и пренасяне на покойници (тленни останки), като основната цел е недопускане
разпространението на заразни заболявания и създаването на условия за възникване на
епидемични взривове.
Регламентират се изрично документите, които следва да придружават покойника (тленните
останки) при репатрацията им от друга държава на територията на Република България, като с
това се цели недопускане на територията на страната на „внос“ на опасни заразни заболявания.
Обнародвано е Решение № 8834 от 11 юни 2019 г. по административно дело № 4906 от

2018 г., с което се отменят разпоредбите на чл. 11, ал. 4, чл. 41, ал. 2, чл. 46, ал. 5, чл. 19а, ал.
2 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и разпоредбата на
параграф 28 от преходните и заключителните разпоредби към Наредба № 4 от 2015 г. за
прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.).


АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 98 от 2019 година

Обнародван е Закон за марките и географските означения. Приемането на нов закон,
който да регламентира разглежданата материя е във връзка с транспонирането в националното
законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки
относно марките. Законът предвижда прекратяване на направените по реда на действащия
ЗМГО регистрации на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в
обхвата на Регламент (ЕС) 1151/2012 г., за спиртни напитки, които попадат в обхвата на
Регламент (ЕО) № 110/2008, за вина, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1308/2013,
и за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) №
251/2014. Регистрацията на такива продукти и храни ще се извършва единствено по реда,
предвиден в съответните регламенти.
Други проблеми, към разрешаването на които е насочен, са свързани с усъвършенстване на
правната уредба чрез преодоляване на съществуващите нормативни празноти в процедурите,
ускоряване процеса на регистрация и придобиване на права, засилване на правната защита,
оптимизиране на процесите, съкращаване на сроковете, улесняване на кореспонденцията със
заявителите и притежателите на права.
Предвижда се сега съществуващият модел на заплащане на държавните такси, съгласно който
плащането се извършва на всеки един от етапите на процеса по регистрация, да бъде заменен

с едно единствено заплащане за обединена услуга, наречена "Такса за заявяване и експертиза",
дължима в началото на процедурата.
Законът предвижда и увеличаване на размера на налаганите глоби и имуществени санкции.
Изменен и допълнен е Законът за рибарството и аквакултурите. Правят се изменения и
допълнения в чл. 6 от закона. С новата ал. 3 Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА) се определя като отговорната администрация за събирането на недължимо
платените или надплатени суми по проекти, финансирани от европейските фондове и
държавния бюджет, включително на глобите и имуществените санкции, предвидени в други
нормативни актове на Европейския съюз. С новата ал. 4 се потвърждава правомощието на
изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за финансови корекции по чл. 70, ал. 1 от
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за
възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от
ползвателите по мерките от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013
г. (ОПРСР). С ал. 5 се дава възможност на изпълнителния директор на ИАРА, извън основанията
по ал. 4, да издава актове за установяване на публично държавно вземане по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ,
получена поради нарушение от ползвателите по мерките от ОПРСР. С ал. 6 се създава правно
основание изпълнителният директор на ИАРА да одобрява със заповед правила за определяне
на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР.
Тези правила не са правно основание за издаването на решенията за налагане на финансова
корекция, тъй като такива се издават и в момента. С правилата ще се определя само размерът
на финансовите корекции или каква сума следва да се събере с акта за установяване на
публично държавно вземане. С цел публичност и прозрачност и за да достигнат до възможно
най-широк кръг адресати, заповедта и правилата се предвижда да се обнародват в "Държавен
вестник".
Изменен и допълнен е Законът за изпълнение на Конвенцията по касетъчните

боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането,
производството и трансфера на противопехотните мини и за тяхното унищожаване .
Въоръжените сили на Република България са унищожили всички налични противопехотни мини
(ППМ), с изключение на количествата, определни по чл. 3, т. 1 от Конвенцията за
противопехотните мини - за разработването на техники за откриване на мини, разминиране и
унищожаване на мини или за обучението по тези техники. При евентуално отпадане на
необходимостта за въоръжените сили за използване на ППМ за горепосочените цели, ще се
наложи тяхното унищожаване. Възможно е унищожаването да се извърши извън територията
на РБ. В тази връзка е допълнена разпоредбата на чл. 6, ал. 2, така че да се отнася и за ППМ.
Създава се нова изрична разпоредба - чл. 27а, с която да се уредят всички дейности, които ще
се извършват на територията на страната в случаите, когато унищожаването ще се извършва
извън територията на Република България, а именно – транспортирането на касетъчните
боеприпаси и противопехотните мини.

Обнародван е Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на
инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна,
и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна.
Обнародвано е Решение № 9 от 5 декември 2019 г. по конституционно дело № 8 от 2019

г., с което Конституционният съд отхвърли искането на президента за установяване на
противоконституционност и за несъответствие с чл. 1, изр. 2 от Протокол 1 към Конвенцията
за защита на правата на човека и основните свободи и с чл. 17, пар. 2 от Всеобщата декларация
за правата на човека и основните свободи на чл. 39б, ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално
значение по смисъла на Закона за устройство на територията“ от Закона за държавната
собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., посл. изм. и доп. бр. 94 от 29.11.2019 г.) и обяви
за противоконституционна разпоредбата на чл. 42а, ал. 3 от Закона за държавната
собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., посл. изм. и доп. бр. 94 от 29.11.2019 г.).
Обнародвана е Наредба № 9 от 5 декември 2019 г. за защита на горските територии от

болести, вредители и други повреди. Наредбата е приета на основание чл. 132 от Закона
за горите и има за цел решаването на редица проблеми, възникнали с прилагането на
действащата Наредба № 12 от 2011 г., както и отстраняване на съществуващи неясноти и
противоречия относно разпределянето на функциите и конкретните правомощията на
структурите на ИАГ относно лесозащитните дейности. Предвидените изменения обхващат почти
всички аспекти от защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди.
Обнародвана е Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Изменена и допълнена е Наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите в

енергетиката. Необходимостта от изменение и допълнение на наредбата е с оглед
привеждането ѝ в съответствие със ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., с който са
допълнени разпоредбите относно дейностите в енергетиката, които подлежат на лицензиране,
а именно въведена е нова дейност, подлежаща на лицензиране – организиране на борсов пазар
на природен газ. С промените са допълнени нормите, отнасящи се до лицензирането на
дейностите в енергетиката, както и регламентиране на изискуемите данни и документи с оглед
установяване дали определено лице, отговаря на изискванията по ЗЕ за издаване на лицензия
за организиране на борсов пазар на природен газ.
Изменена е Инструкция № И-5 от 2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане
и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители –
„Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“.

Обнародвано е Решение № 453 от 28 ноември 2019 г. за изменение и допълнение на
Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които
ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално
определен.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание

Министерство на
правосъдието

Министерство на
труда и социалната
политика

Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Закон за бюджета на държавното осигуряване за 2020 г.
Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за
2020 г.
- Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между
Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна
банка, като Бенифициер, във връзка с Договор за финансиране от
10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и
"Български енергиен холдинг" ЕАД за финансиране на проект
"Междусистемна газова връзка Гърция-България
- Закон за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-BUCA "Лицензи и техническа поддръжка на системата за
конструктивни симулации JCATS( Joint Conflict & Tactical
Simnlation), включващи лицензи за операционна система "Linux
(RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване
- Закон за ратифициране на договор за покупка и доставка между
правителството на Република България и правителството на
Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец
"Хелевутслайс", клас "Трипарти", с бордови № М856, и минен
ловец "Хелевутслайс", клас "Трипарти", с бордови № М859
Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване
на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на
заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното
производство
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от
2019 г. за включване в механизма лична помощ
-

ИНТЕРЕСНО

14 декември
Ден на ветеринаря

15 декември
Международен ден на чая (от 2005 г.)
Св. свщмчк Елевтерий. Преп. Павел Латрийски. Празнува: Свобода

17 декември
Св. прор. Даниил и св. 3 отроци Анания, Азария и Мисаил. Празнуват: Данаил, Даниел,
Даниела и др.

18 декември
Международен ден на мигранта (ООН)

20 декември
Игнажден – Свети свещеномъченик Игнатий Богоносец. Празнува: Игнат
Професионален празник на Сметната палата. Отбелязва се от 2000 г. по решение на
ръководството на Сметната палата
Международен ден на човешката солидарност. Отбелязва се от 2006 г. по решение на
Общото събрание на ООН от 22 декември 2005 г.
ЗАБАВНО
***
Изпит по физика. Професорът пита: Знаеш ли втория закон на Нютон?
Студентът: Аз съм физик, професоре, а не юрист.
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