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***  

"Най-трудно е да се отговори на въпрос, на който отговорът е очевиден!" 

Намерете отговорите на всички въпроси със Ciela! 

*** 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 2 от 2020 година 

Обнародвано е Постановление № 380 от 30 декември 2019 г. Приета е Наредба за 

условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси. С нея се определят условията, редът и 

сроковете за издаване, отказване, изменение, прекратяване и отнемане на разрешението за 

освобождаване по чл. 20а, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси, изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното 

въздействие върху човешкото здраве и околната среда и информацията, която лицата, 

получили разрешение за освобождаване, са длъжни да поддържат и предоставят. 

http://www.ciela.net/
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Обнародвано е Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. С него се определят 

конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнението на 

съответните им бюджети. Конкретизират се и показателите по отделните бюджетни програми по 

бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, прилагащи програмен формат на 

бюджет, с изключение на бюджета на Народното събрание, в рамките на утвърдените с 

годишния закон за държавния бюджет разходи по области на политики/функционални области 

и бюджетни програми. Процедурите за отпускане и разходване на планираните средства в 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., които се регламентират в 

постановлението, подпомагат създаването на добра организация и осигуряването на условия 

за прозрачност на изпълнението на държавния бюджет. Постановлението съдейства за 

ефективно и ефикасно разпределение и управление на държавните финансови ресурси, както 

и за запазване на устойчивостта при изпълнението на държавните функции и осъществяване на 

основните дейности, финансирани от държавния бюджет. 

Обнародвано е Постановление № 1 от 3 януари 2020 г. Актуализират се Списъкът със 

защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и Списъкът 

със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара 

на труда, за учебната 2020/2021 година. 

Изменен е Правилникът за устройството и функциите на Националния инспекторат по 

образованието. Промените целят оптимизиране на организацията и създаване на възможност 

подаването на документи от кандидатите за обучение да става и по електронен път; 

прецизиране на отговорността на външните инспектори при оценка на качеството на всяка 

конкретна институция и други. 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 3 от 2020 година 

Обнародвано е Постановление № 379 от 30 декември 2019 г. Във връзка с "водната криза" 

в Перник се одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на 

общината в размер 30 млн. лв. за "Реконструкция на част от главен клон II, кв. Изток, гр. Перник", 

"Реконструкция на водопроводи на главни улици на територията на община Перник" и "Авариен 

ремонт на пречиствателна станция за питейни води". 

Изменена и допълнена е Наредба № 8121з-919 от 2017 г. Промените са във връзка с 

предвиденото увеличение с 10 % на средствата за заплати и възнаграждения на персонала в 

бюджетния сектор, като се актуализира максималната индивидуална заплата за специалистите 

и квалифицираните работници в Министерството на вътрешните работи. 



Обнародвана е Наредба № 8121з-36 от 7 януари 2020 г. С нея се определят редът за 

организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането 

на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и 

почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.  

Обнародвани са Правила за Добра фармацевтична практика. Те представляват система от 

насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, 

които магистър-фармацевтите може да прилагат в съответствие с опита си и професионалната 

си преценка. 

Обнародвана е Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8 от 1 януари 2020 г. 

Процедурата за акредитация е основен документ описващ етапите на изпълнение на процеса 

по акредитация. Изпълнението на процедурата гарантира извършване на акредитацията при 

спазване принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, 

равнопоставеност, недопускане на конкуренция и опазване на производствената и търговската 

тайна. 

АКТУАЛНО 

 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерски съвет Постановление № 2 от 9 януари 2019 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за общите 

изисквания към информационните системи, 

регистрите и електронните административни 

услуги 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 
правосъдието 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от 

Закона за българско гражданство 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 8121з-142 от 2016 г. за условията и реда за 

изпращане на държавни служители от 

Министерството на вътрешните работи за 

изпълнение на длъжност в институции или в 

структури на ЕС и в международни организации 

Предстоящо 

обнародване 



Министерство на 
земеделието, храните 

и горите 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 6 от 2018 г. за условията и реда за 

предоставяне на финансова помощ на Национална 

програма за подпомагане на лозаро- винарския 

сектор за периода 2019 - 2023 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 
вътрешните работи 

Инструкция за изменение и допълнение на 

Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и 

технологията на работа в структурите на МВР при 

издаване на българските лични документи 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 
здравеопазването 

Национален рамков договор за денталните 

дейности между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския 

зъболекарски съюз за 2020-2022 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 
правосъдието, 

Министерство на 
регионалното 

развитие и 
благоустройството 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне 

достъп на органите на съдебната власт до 

Регистъра на населението - Национална база 

данни "Население" 

Предстоящо 

обнародване 

 

ИНТЕРЕСНО 

 

11 януари 

Международен ден на думата "благодаря" 

Преп. Теодосий Велики. Преп. Теодосий Антиохийски. Празнуват: Богдан, Богдана, 

Богомил, Теодосий, и Теодоси, Теодосия, Досьо 

12 януари 

Св. мчца Татяна. Св. Сава Сръбски. Св. мчк Мертий. Празнуват: Таня, Тана, Татяна и др. 

14 януари 

Преп. отци, избити в Синай и Раита. Св. Нина (Отдание на Богоявление). Празнуват: Адам, 

Калчо, Нина, Нино 

15 януари 

Рожден ден на виртуалната енциклопедия Уикипедия 

Ден на изкуствения език Интерлингва 



ЗАБАВНО 

*** 

След дълга раздяла се срещат на кафе син и баща. Бащата бил свещеник, божи човек, а синът 

- млад и амбициозен адвокат. Както си седели и си говорели кой какво е преживял, на 

съседната маса започвала кавга между двама пияни мъже, която бързо прераснала в батална 

схватка.  

В кулминацията на битката участниците в нея извадили по един нож и си налетели отново. В 

този момент синът, виждайки, че нещата отиват на зле, предложил на баща си: 

- Татко, дай да се намесим и да ги спрем! Тия ще се избият! 

А бащата спокойно отговорил: 

- Спокойно, сине, изчакай и не се меси. След малко ще има един за мен и един за теб...  

*** 
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