®

31.01.2020 г.
Сиела Норма АД
бул. Владимир Вазов 9, София 1510
Тел.: + 359 2 903 00 00
http://www.ciela.net
БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО
ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
http://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik

***
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Намерете отговорите на всички въпроси със Ciela!
***
НОРМИ
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Изменена и допълнена е Наредба № Н-18 от 2006 г. Създава се алтернативен ред за
регистриране и отчитане на продажбите, по които плащанията са извършени неприсъствено
чрез дебитна или кредитна карта. С оглед осъществяване на ефективен данъчно-осигурителен
контрол, целта е да бъде осигурена надеждна одитна следа. Икономическите оператори,
осъществяващи търговия чрез електронен магазин, ще могат да избират кой режим да прилагат,
като при следване на новия ред за тях ще отпадне задължението за използване на фискално
устройство.

Изменен и допълнен е Правилникът за организацията и дейността на Националния

осигурителен институт. Въвежда се нова длъжност - експерт по мрежова и информационна
сигурност. Той ръководи и контролира дейностите, свързани с постигане на високо ниво на
мрежова и информационна сигурност, и целите, заложени в политиката на НОИ, участва в
изготвянето на политиките и документираната информация и изпълнява други релевантни
организационни и консултантски функции.
Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Комисията за регулиране на

съобщенията и на нейната администрация. Към Комисията се създава Инспекторат, който
извършва проверки по утвърден от председателя годишен план, както и извънпланови проверки
по нареждане на председателя за всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване
на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел
предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията,
подобряване работата на администрацията и превенция на корупцията.
Изменена и допълнена е Наредба № 29 от 2006 г. Промените са във връзка с напускането на
Обединеното кралство на Европейския съюз и въвеждането на нови правила за търгуване на
пазарите на Великобритания.
Обнародвано е Споразумение между Република България и Хашемитско кралство

Йордания за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за
краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни
паспорти. Чрез акта притежателите на валидни паспорти ще бъдат освободени от изискването
за притежаване на виза за влизане, пребиваване и напускане на територията на другата
договаряща страна, доколкото общата продължителност на пребиваването не надвишава
деветдесет дни в рамките на всеки период от сто и осемдесет дни. Притежателите на валидни
паспорти няма да имат правото да се занимават с никаква платена дейност по време на престоя
си на територията на другата държава.
Обнародвано е Споразумение между Република България и Унгария за уреждане на

въпросите

относно

недвижимите

имоти

за

нуждите

на

дипломатическото

представителство на Република България в Будапеща. С документа се урежда
безвъзмездното прехвърляне, за нуждите на дипломатическото представителство на Република
България в Будапеща, на правото на собственост върху два поземлени имота.
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Обнародван е Закон за маслодайната роза. Той регламентира дейностите, свързани с
гледане и обработване на маслодайна роза, създаването и поддържането на публичен
национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за
производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза,
както и осъществяването на контрол върху посочените дейности. Целта на закона е опазването
на маслодайната роза, традиционно отглеждана на територията на Република България.
Изменен и допълнен е Законът за административното регулиране на икономическите

дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. От приложното поле на закона
се изваждат дейностите по временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин,
регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени
продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства, предназначени
за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на
последваща продажба. Облекчават се изискванията за регистрация по реда на закона.
Обнародвано е Постановление № 8 от 27 януари 2019 г. Закрива се Координационният
съвет за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на
Европа. Основната цел на Координационния съвет бе да подпомага дейността на държавната
администрация при изпълнението на задачите, свързани с членството на България в СЕ. През
годините експертизата в отделните администрации, които участват в дейности на СЕ, беше
развита и подобно подпомагане и координация от страна на МВнР вече не са необходими.
Обнародвано е Постановление № 9 от 27 януари 2019 г. При определяне на
диференцираните нормативи се увеличават коефициентите, по които се умножава базовия
норматив за издръжка на обучението за следните професионални направления: „Педагогика“,
„Педагогика на обучението по...“, и „Теория и управление на образованието“, „Икономика“,
„Администрация и управление“ и „Туризъм“, "Социология, антропология и науки за културата",
"Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология",
"Социални

дейности",

"Право",

"Обществени

комуникации

и

информационни

науки",

"Политически науки", "Математика", "Информатика и компютърни науки", "Биологически науки",
"Химически науки", "Физически науки", "Науки за земята", "Електротехника, електроника и
автоматика", "Машинно инженерство", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика",
"Транспорт, корабоплаване и авиация", "Архитектура, строителство и геодезия", "Проучване,
добив

и

обработка

на

полезни

изкопаеми",

"Металургия",

"Химични

технологии",

"Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Горско стопанство", "Общо инженерство", и
"Материали и материалознание" „Обществено здраве“, "Растениевъдство", "Растителна
защита" и "Животновъдство" и "Национална сигурност", с изключение на провежданото
обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които
коефициентът е различен.
Обнародвано е Постановление № 10 от 27 януари 2019 г. Одобряват се допълнителни
трудови възнаграждения за образователна и научна степен "доктор" или за научна степен
"доктор на науките" и за придобит трудов стаж и професионален опит за преподаватели по
български език и литература в чуждестранни висши училища. Освобождават се от такси за
обучение всички студенти от българската диаспора в Албания, Косово, Молдова, Република
Северна Македония, Украйна и Сърбия, приети по актове на Министерския съвет в български
държавни висши училища.
Обнародвано е Постановление № 12 от 28 януари 2019 г. Приета е Наредба за условията,
контрола и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към тях. С критериите ще се въведе яснота за последиците от
освобождаването на съхраняваните в язовира водни обеми, поради разрушаване или
неправилна експлоатация на язовира. Това от своя страна ще доведе до възможност за
планиране на превантивни мерки, посредством чието изпълнение материалните щети при
евентуални наводнения, да бъдат сведени до минимум.
Обнародвано е Постановление № 13 от 28 януари 2019 г. Променя се редът за подбор на
държавните служители като се отменят всички законови текстове, свързани с централизирания
подбор и централизираните конкурси.
Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Министерството на отбраната.
Преструктурират се част от административните звена от Министерството на отбраната,
прецизират се функциите на определени звена и се възлагат нови функции. С това се цели
повишаване качеството на работа, избягване на дублиращи функционални задължения и
осигуряване на качествена специализирана експертиза. С промяната на числеността на
отделните административни звена се осигурява личен състав, гарантиращ ефективното
изпълнение на задачите.

Изменена и допълнена е Наредбата за административно обслужване. Въвеждат се 15 нови
задължителни стандарта за административно обслужване на гражданите и 5 задължителни
метода за обратна връзка и измерване на удовлетвореността.
Изменена и допълнена е Наредба Н-18 от 2006 г. Удължава се гратисния период за
привеждане в съответствие с изискванията за регистриране и отчитане чрез фискални
устройства на продажбите в търговските обекти, с изискванията към софтуерите за
управлението им и с изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен
магазин.
Изменена е Инструкция № 8121з-988 от 2015 г. Регламентира се редът за носене на
индивидуалния идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните
работи при освобождаване на заложници, при задържане или обезвреждане на извършители на
особено опасни престъпления, когато те оказват или са склонни да окажат въоръжена
съпротиви.
Обнародвана е Наредба № Н-1 от 24 януари 2019 г. С нея се уреждат условията и редът за
извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция
"Изпълнение на наказанията" и в териториалните ѝ служби.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Народно събрание
Министерски съвет

Закон за изменение и допълнение на Закона за

Предстоящо

съдебната власт

обнародване

Постановление № 15 от 30 януари 2020 г. за

Предстоящо

изменение на Постановление № 65 на

обнародване

Министерския съвет от 2016 г. за определяне
възнаграждението за звание на офицерите и
сержантите в Националната служба за охрана
Министерство на
външните работи

Наредба за изменение и допълнение на Наредба

Предстоящо

№ 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране

обнародване

на дипломатическите служители

ИНТЕРЕСНО

2 февруари
Световен ден на влажните зони и водолюбивите птици
Петльовден (Ден на мъжката рожба)
Сретение Господне. Празнуват: Момчил

3 февруари
Св. Симеон Богоприимец и Анна пророчица. Празнуват: Симеон, Симеонка,Симона, Мона,
Мончо, Моньо и др.

4 февруари
Преп. Исидор Пелусиотски. Св. мчк Иадор. Празнуват: Жеко, Желязко, Жечка, Жечко, Жечо

5 февруари
Св. мчца Агатия. Св. Полиевкт, патр. Константинополски. Празнуват: Добрин, Добринка

6 февруари
Преп. Вукол, еп. Смирненски. Преп. Варсануфий Велики и Йоан пророк. Св. Фотий,
патриарх Константинополски, Св. мчца Доротея. Празнуват: Доротея, Огнян, Огняна,
Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав,
Светослава, Фотьо, Фотина и др.
ЗАБАВНО
***
- А в тази килия лежи нашата гордост, - казва шефа на затвора. - Когато за първи път попадна
при нас, той беше неграмотен. Ние го научихме да чете и пише. Сега лежи за фалшифициране
на документи.
***
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