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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. 10 от 2020 година 

 

Ратифицирани са: 

 Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и 

Квебек; 

 Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България 

и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку; 

 Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване 

на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с 

данъци на доходите. 

 

Обнародвани са решения на Народното събрание: 

 по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република 

България, с което Народното събрание отхвърли предложението за гласуване недоверие 
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на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов 

заради провал на политиката в областта на околната среда и водите; 

 за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото 

съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на 

механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз 

Амстердам, 16 юни 1997 г. (97/С 236/03). Народното събрание реши: "Република България 

не участва в Механизма на обменните курсове (Exchange Rate Mechanism II) при 

централен курс между еврото и лева…, различен от централен курс 1,95583 лева за 1 

евро." 

 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 до 23 февруари 2020 г. 

включително; 

 за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на 

всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български 

медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско 

гражданство от чужди граждани с 1 месец; 

 

Обнародвано е Постановление № 15 от 30 януари 2020 г. за изменение на Постановление № 

65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите 

и сержантите в Националната служба за охрана (поверително). 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на 

дипломатическите служители. Регламентира се изискване да бъдат съставяни индивидуални 

работни планове на дипломатическите служители в началото на календарната година.  

Допълнението на Наредбата е в посока вменяване на задължение за определяне на цели и 

задачи на всеки дипломатически служител от 1 до 31 януари всяка календарна година. 

Индивидуалните работни планове на служителите ще се изготвят и съгласуват в срок до 30 дни 

след назначаването, преназначаването, предсрочното прекратяване на командировката в 

чужбина или завръщането от отпуск за служителите, които нямат изготвен и съгласуван работен 

план за съответния период на оценяване.  

Създадени са нови разпоредби относно:  

-  изготвянето и съгласуването на индивидуалния работен план съвместно от оценяващия 

ръководител и от служителя;  

- провеждането на заключителна среща между оценяващия ръководител и оценявания в 

периода от 1 до 31 януари на следващата година и попълването на съответните раздели от 

формуляра за оценка. При отсъствие на оценявания служител заключителната среща се 

провежда в 7-дневен срок след неговото завръщане.  

В съответствие с тези разпоредби е изработен формуляр за оценка на дипломатическия 

служител - приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 от наредбата.  



С изменения в чл. 18  от наредбата е създадена възможността за контролиращия ръководител 

да променя с една степен оценката на служителя, независимо дали е подадено възражение от 

страна на последния. Създава се възможност министърът на външните работи да възложи 

правомощията си на контролиращ ръководител на заместник-министър на външните работи.  

 

Обнародвано е Решение № 6815 от 8 май 2019 г. по административно дело № 4626 от 2018 

г., с което ВАС отмени разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за 

дейности по асистирана репродукция в частта, с която е предвидено "донорът е на възраст 

от 18 до 34 години при неродствено даряване". 

Съгласно мотивите на съда: 

"Оспорената разпоредба на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. в редакцията ѝ от 

ДВ, бр. 58 от 2011 г. в частта, с която е прието изменение, че следва "донорът е на възраст 

от 18 до 34 години при неродствено даряване", е в противоречие с акт от по-висока степен, 

а именно с чл. 130, ал. 5, т. 1 от Закона за здравето. Посочената разпоредба предвижда, че 

вземането на яйцеклетки от донор може да се извърши, ако са изпълнени следните условия: 

1. донорът е пълнолетен и не е поставен под запрещение". Разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 

1 от наредбата преди промяната е отговаряла на посочения текст от Закона за здравето, 

а след приемане на оспореното изменение от 2011 г. с текста на наредбата е въведено 

допълнително ограничение с признак възраст. Недопустимо е с подзаконов нормативен акт 

при липса на законово предвиждане да се въвежда допълнително ограничение. И на това 

основание посочената разпоредба е незаконосъобразна и подлежи на отмяна. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 11 от 2020 година 

 

Изменен и допълнен е Законът за съдебната власт. Промените са в следните основни 

направления: 

 Усъвършенстване на уредбата относно атестирането; 

 Промени в разглеждането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и 

решаване на делото в разумен срок; 

 Промени в дейността по извършването на проверки за почтеност и конфликт на интереси 

на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за 

установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, 

свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите; 

 Усъвършенстване на законовата регламентация на дисциплинарните производства; 

 Прецизиране на разпоредби относно конкурсите.  

 

Допълнен е Законът за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно 

производство. На Бюрото по защита като самостоятелна организационна структура при 

главния прокурор е възложено да организира и осъществява охраната на прокурори и 

следователи при условия и по ред, определени със съвместна инструкция на министъра на 

правосъдието и главния прокурор, съгласувана с пленума на Висшия съдебен съвет. 



Изменен и допълнен е Законът за кредитните институции, регламентира се, че за целите 

на глава девета, раздел Іб от Закона за съдебната власт Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет ще има достъп до информационна система на Българската народна банка за паричните 

задължения по отношение на имуществото на съдии, прокурори и следователи. 

 

Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Таско 

Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката 

Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение 

на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България. Народното 

събрание реши: 

1. Задължава Министерския съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 29 февруари 

2020 г. да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на "ТЕЦ Марица 

изток 2" - ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на 

"Български Енергиен Холдинг" - ЕАД, с цел гарантиране на енергийната сигурност на 

страната като елемент от националната ѝ сигурност, независимо от становището на 

Европейската комисия по този въпрос. 

2. Задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в 

дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на 

производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на 

"Български Енергиен Холдинг" - ЕАД. 

3. Възлага на Министерския съвет да предприеме действия за присъединяване на Република 

България към платформата "Въглищни региони в преход" без поемане на ангажименти за 

закриване на въглищни централи. 

 

Обнародвано е Постановление № 16 от 31 януари 2020 г. за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г., до 27 039 570 лв. за: 

1. обследване, проектиране и изграждане на нова водопроводна връзка към гр. Перник за 

осъществяване на подаването на допълнителни водни количества към водоснабдителната 

система на гр. Перник, както и необходимата съпътстваща инфраструктура; 

2. изграждане на система за управление и баланс на водните количества в яз. "Студена"; 

3. спирателен кран 1 брой с ел. задвижка за главен клон и 5 броя спирателни кранове за 

градски резервоар "Могиличе". 

 

Обнародван е Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на 

системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи 

лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за 

усвояване на новото оборудване“ 

 

Обнародвана е Наредба № 2 от 23 януари 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично 

ръководство по кожни и венерически заболявания. 

 



АКТУАЛНО 

 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Народно събрание 

 

Закон за изменение и допълнение на Валутния 

закон 

Предстоящо 

обнародване 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

платежните услуги и платежните системи 

Предстоящо 

обнародване 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

защита на потребителите 

Предстоящо 

обнародване 

Решение за промяна в състава и ръководството 

на постоянната делегация на Народното 

събрание в Парламентарната асамблея по 

франкофония 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 12 

Министерски съвет 

 

Постановление № 18 от 6 февруари 2020 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове 

на Министерския съвет 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 12 

Постановление № 17 от 6 февруари 2020 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за Държавна агенция 

"Национална сигурност"  

Предстоящо 

обнародване в 

брой 12 

Конституционен съд 
Решение № 1 от 4 февруари 2020 г. по 

конституционно дело № 17 от 2018 г. 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 13 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 59 от 2006 г. за управление на 

безопасността в железопътния транспорт 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 12 

Министерство на 

отбраната 

 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда 

за разработване и планирането на курсове за 

придобиване, повишаване на квалификацията и 

преквалификацията, за кандидатстването на 

военнослужещите и цивилни служители от 

Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия за обучение в тях, както и за 

обучението на резервистите в курсове за 

придобиване, повишаване на квалификацията и 

преквалификацията 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 12 



Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, 

размерите и реда за изплащане на 

допълнителни възнаграждения за специфични 

условия при изпълнение на военната служба на 

военнослужещите и за специфични условия на 

труд на цивилните служители от 

Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 12 

Международен договор (LOA) BU-B-UCB," 

Материали, доставка на оборудване, софтуерни 

актуализации, услуги и обучение за поддръжка 

на Комплектомобилна производствена линия за 

метални конструкции (Material,Suppiy 

Eguipment,Software Updates, Services and 

Training to snpport the Ultimate Building Machine)" 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 12 

Министерство на 

здравеопазването 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 47 от 2020 г. за организацията, 

дейността и условията и реда за финансиране 

на експертните съвети и на републиканските 

консултанти в системата на здравеопазването 

Предстоящо 

обнародване в 

брой 12 

 

ИНТЕРЕСНО 

 

9 февруари 

Св. мчк Никифор (Отдание на Сретение Господне). Празнуват: Никифор, Христина 

 

10 февруари 

Професионален празник на пчелари, градинари и овощари 

Св. свщмчк Харалампий Чудотворец. Св. мчца Валентина. Празнуват: Валентин, 

Валентина, Валя, Ламби, Хараламби, Пейо 

 

11 февруари 

Международен ден на жените и момичетата в науката, отбелязва се от 2016 г., приет е с 

Резолюция на ООН 

Свети свещеномъченик Власий, епископ Севастийски. 

 

12 февруари 

Международен ден на Дарвин (посветен на годишнината от рождението на Чарлз Дарвин, 

известен още като Ден на еволюцията) 



Ден на червената ръка  – УНИЦЕФ – (празнува се от 2002 г., посветен в помощ на децата 

от държавите с военни конфликти) 

 

13 февруари 

Световен ден на радиото по предложение на ЮНЕСКО и с одобрението на Генералната 

асамблея на ООН 

Св. Евлогий, архиеп. Александрийски. Преп. Зоя (Живка) и Фотина (Светлана). Преп. 

Мартиниан. Празнуват: Евлоги, Евлогия, Зоя 

 

14 февруари 

Трифон Зарезан (по стар стил) – имен ден празнуват Трифон, Трифонка, Лозан 

Ден на лозаря, винаря и кръчмаря 

Ден на българския археолог 

ЗАБАВНО 

*** 

Разпит в полицията. 

- Познат ли ви е този пистолет? 

- Да, познат ми е. 

- Охо, ще си признаеш ти! И откъде ти е познат? 

- Ами вече осми ден ми го показвате. 

*** 
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