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"Винаги има поне два начина за изпълнение на една задача – лесен и труден!" 

Всичко е по-лесно с добър съюзник! 

Използвайте правно-информационна система CIELA! 

*** 

 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 4 от 2020 година 

С изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните 

системи, регистрите и електронните административни услуги се постига пълното 

транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 

октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на 

организациите от обществения сектор. С промените се цели и създаване на яснота относно 

приложимия хармонизиран стандарт „Изисквания за достъпността на продукти и услуги в 

сферата на ИКТ“ (EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), на който трябва да отговаря съдържанието на 

интернет страниците и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, както 

и въвеждане на минималните изисквания към съдържанието на декларацията за достъпност. 

Регламентира се прилагането на изключения от задължението за достъпност на съдържанието 

на интернет страниците и мобилните приложения и редът и условията за изготвянето и 

одобряването на оценката на тежестта и изискванията към нейното съдържание.  
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Обнародван е Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 23 декември 2019 г. за 

денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. Той влиза в сила от 1.01.2020 г. и отменя Националния 

рамков договор за денталните дейности за 2018 г. Този Национален рамков договор се приема 

за срок от три години.  

Предмет на НРД са правата и задълженията по оказването на дентална помощ в рамките на чл. 

55 ЗЗО на: 

1. Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси; 

2. Българския зъболекарски съюз и неговите районни колегии; 

3. изпълнителите на дентална помощ; 

4. здравноосигурените лица. 

 

Обнародвано е Споразумение за сътрудничество в областта на статистиката между 

Националния статистически институт на Република България и Централното 

статистическо бюро на Палестина. Сътрудничеството между Страните ще се реализира 

чрез следните дейности: 

- Обмен на опит и информация по отношение на методологията, организацията и технологията 

на производството и разпространението на статистическите данни; 

- Мисии и учебни посещения; 

- Организиране на курсове за обучение и работни групи; 

- Обмен на статистически публикации и методологии; 

- Обмен на опит в сферата на научните изследвания; 

- Изпълнение на съвместни проекти в областта на статистиката. 

 

Обнародван е Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и 

спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република 

Сърбия за сътрудничество в областта на младежта и спорта. 

 

Изменена и допълнена е 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 Европейския съюз и в 

международни организации. С промените се регламентира, че изпращането на държавни 

служители от МВР за изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС и в 

международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна, 

може да се извършва и без национална подборна процедура, ако международната процедура 

не предвижда обявяване на вакантната длъжност и провеждането на конкурс. В тези случаи 

държавният служител може да се номинира от министъра на вътрешните работи по 

предложение на съответната институция, структура на ЕС или международна организация. 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на 

финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския 



сектор за периода 2019 – 2023 г. Промените на наредбата са насочени към постигане на 

следните цели: 

 Ефективно прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския 

сектор за периода 2019 – 2023 година; 

 Осигуряване на ефективен контрол по разходването на средствата от Европейския фонд 

за гарантиране в земеделието; 

 Осигуряване на инструмент за въздействие в случай на кризисни ситуации на пазара в 

лозаро-винарския сектор. 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за 

българското гражданство. Промените са свързани с осигуряване на информация по 

служебен път от други административни органи или извършване на служебна проверка за 

наличието на определени факти и обстоятелства. Отпада изискването за представяне на част 

от документите от кандидатите в производството за придобиване на българско гражданство и в 

производството за установяване на наличието на българско гражданство. Разписват се също 

случаите, при които не се изисква легализация, заверка и превод на български език на 

документи, представени в тези производства. 

 

Изменена и допълнена е 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“. Регламентира се задължението на ръководителите на органите на 

съдебната власт при необходимост от прекратяване на достъпа на оправомощените от тях 

служители, да информират Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване". Разписват се 

изрични правила за обработката на лични данни, в съответствие с новостите в нормативната 

уредба. 

 

Обнародвани са две решения на Върховен административен съд (Решение № 6136 от 23 

април 2019 г. по адм. д. № 11077/2016 г. и Решение № 16766 от 10 декември 2019 г. по 

адм. д. № 8601/2019 г.) с които се отменя Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 г. за реда за 

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

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

почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, издадена от 

министъра на вътрешните работи (ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г.). Наредбата вече беше отменена 

изрично на 10.01.2020 г. с § 4 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-36 от 7 януари 

2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, 

за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето 

за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, 

бр. 3 от 10.01.2019 г.). 

 

 

 



 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 5 от 2020 година 

Обнародвано е Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република 

България., с което Народното събрание освободи Нено Ненов Димов като министър на 

околната среда и водите и избра на негово място Емил Димитров Симеонов. 

 

Обнародвано е Постановление № 3 от 10 януари 2019 г. за създаване и функциониране на 

Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на 

науките. Основна цел на Механизма е да осигури навременна, висококачествена и независима 

научна експертиза по въпроси от стратегическа важност. Той ще се използва при подготовката 

на дейности и инструменти за изпълнение на държавните политики. Органите на 

изпълнителната власт ще заявяват научни консултации, а министърът на образованието и 

науката ще възлага тяхното изпълнение на БАН. 

 

Обнародвани са: 

 Решение № 16 от 13 януари 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни 

богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали 

– пясъци и чакъли, от находище „Мечта“, разположено в землището на с. Кънчево и с. 

Черганово, община Казанлък, област Стара Загора, на „Трон" – ЕООД, с. Дунавци, община 

Казанлък 

 Решение № 17 от 14 януари 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на 

концесия за морски плаж "Черноморец - юг", община Созопол, област Бургас 

 Решение № 18 от 14 януари 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на 

концесия за морски плаж "Равда - централен", община Несебър, област Бургас 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринаромедицинските изисквания към 

животновъдните обекти. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната от 

заболяването „Африканска чума по свинете“ (АЧС) и бързо нарастващия брой огнища при 

домашните свине и установени случаи при дивите свине, са преразгледани и оценени 

действащите към момента изисквания за биологична сигурност в животновъдните обекти. В 

допълнение към това са разработени допълнителни изисквания при отглеждане на свинете в 

личните стопанства, фамилните и индустриалните ферми, с които да се минимизират рисковете 

от проникване и разпространение на заразни заболявания.  

 

Изменена и допълнена е Наредба РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверение въз 

основа на регистъра на населението. 

Причините, които налагат промени в Наредбата са следните: 

 Промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) (Обн., ДВ, бр. 77 от 2018 

г.) във връзка с възможността за устно заявяване за издаване на удостоверение и 

въвеждането на изцяло служебно начало за събиране на необходимите данни, 

когато същите не са налични в общината, в която се издава; 

 Предвид изтеклия срок за поддържане на регистър на населението на хартиен 

носител, регламентиран в § 75, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби 



към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация 

(Обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) регистърът на населението - 

Национална база данни "Население" се поддържа само в електронен вид и всички 

общини, райони и кметства следва да имат достъп до него. Удостоверенията (с 

изключение на удостоверение за наследници) могат да се издават от всички 

общински администрации, независимо от адресната регистрация на заявителя; 

 промяна в наименованието на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, 

свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа. Промените в наредбата са във 

връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на 

Директива (ЕС) 2017/2398, Директива (ЕС) 2019/130 и Директива (ЕС) 2019/983. Посочените 

директиви въвеждат минимални изисквания. Спазването им гарантира по-добро ниво на 

опазване здравето и безопасност по отношение на защитата на работниците от рискове, 

свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа. 

 

Изменена и допълнена е Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията 

на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи. Промените 

целят:  

 подробно регламентиране на възможност за подаване на заявление за издаване на 

свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) в определени 

случаи и в районни управления (РУ) към областната дирекция на МВР (ОДМВР) по 

постоянен адрес на заявителя;  

 регламентиране на случаите, когато в РУ при СДВР/ОДМВР се подават заявления за 

издаване на дубликат на СУМПС;  

 въвеждане на електронен дневник за регистриране на заявленията с входящ номер в 

НАИФ НРБЛД;  

 дейността „Контрол преди персонализация“ да се извършва в отдел „Пътна полиция“ – 

СДВР (ОПП - СДВР) и секторите „Пътна полиция“ при ОДМВР с отлагателно действие;  

 детайлизиране на разпоредбите, свързани с дейностите по издаване на БЛД на 

чужденци с предоставена международна закрила или убежище;  

 част от тях целят редакционни промени във връзка с измененията в структурата на МВР. 

 

Обнародвано е Решение № 1341 от 31 януари 2019 г. по адм. д. № 8647/2018 г. на 

Върховен административен съд, с което обявява нищожността на Решение № РД-НС-04-24-1 от 

29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване издадено от 

Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, обн. ДВ, бр. 25 от 31.03.2016 г. 

Според мотивите на ВАС: 

"За да е налице основание за приемане на решение от НС на НЗОК, трябва едновременно да 

са налице и двете предпоставки - да не е приет НРД за съответната година и да са 



настъпили законодателни промени в законодателството уреждащо здравното осигуряване, 

които да налагат приемане на разпоредби по прилагането им с решение от НС на НЗОК. 

……………………….. 

С решението се преуреждат широк спектър от дейности - например като условия, на които 

трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, реда за сключване на договори 

с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 6б и 7 ЗЗО. Тези така общо 

формулирани дейности обхващат и засягат твърде широк кръг от обществени отношения, 

подлежащи на законодателно уреждане, както е предвидено в Конституцията на РБ, ЗЗО и 

други законови и подзаконови нормативни актове и не на последно място с Национален 

рамков договор, но са извън предоставената материална компетентност на НС на НЗОК, 

поради което уреждането им с Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. води до неговата 

нищожност. Съответно, имайки този най-фундаментален порок от момента на 

създаването си, актът като нищожен не е породил правните си последици от самото му 

издаване." 

 

АКТУАЛНО 

 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Комисия за регулиране 

на съобщенията 

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на 

нейната администрация 

Правила за съдържанието, начина на разпределение на 

разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за 

разпределение на разходите на пощенския оператор със 

задължение за извършване на универсалната пощенска услуга 

Министерство на 

отбраната 

Договор за покупка и доставка между правителството на 

Република България и правителството на Държавата 

Нидерландия за закупуване на минен ловец " Мааслуис", клас 

"Трипарти", с бордови № М 856, и минен ловец "Хелевутлайс", 

клас "Трипарти", с бордови № М 859 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Споразумение за сътрудничество и областта на образованието 

между правителството на Република България и правителството 

на Социалистическа република Виетнам за периода 2019-2023 

година 

Министерство на 

здравеопазването 

Национален рамков договор за медицинските дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски 

съюз за 2020-2022 г. 

 

ИНТЕРЕСНО 

17 януари 
Антоновден. Преп. Антоний Велики 

Празнуват: Антон, Антония и Андон, Донка, Доньо, Дончо, Тонко, Тони, Тоника, Тончо, Тотка 



18 януари 
Атанасовден. Св. Атанасий и Кирил Александрийски. Св. Йоаким, патр. Търновски  

Празнуват: Атанас, Атанаска, Наско, Наска, Начо, Таньо, Танко, Танка, Тинка 

Международния ден на Снежния човек 

20 януари 
Преп. Евтимий Велики. Св. Евтимий, патриарх Търновски 

Празнуват: Евтим 

Петльовден (нов стил) 

21 януари 
Преп. Максим Изповедник. Св. мчк Неофит 

Празнуват: Валери, Валерия, Максим, Неофит 

Международен ден на прегръдката (отбелязва се от 1986 г.) 

Ден на родилната помощ (отбелязва се официално от 1951 г. на Бабинден (стар стил) 

 

24 януари 
Преп. Ксения Римлянка. Преп. Филон, еп. Колпастийски 

Празнуват: Ксения 

 

ЗАБАВНО 

*** 

Рано сутринта съдията влиза в сградата на съда и вижда там самотен възрастен мъж. 

- Вие какво правите тука? 

- Ами свидетел съм. 

- По кое дело? 

- Ами не знам още, ама все ще се намери нещо. 

*** 
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