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" Най-трудно е да се отговори

Намерете отговорите

 

• АКЦЕНТИ - Държавен

Изменена и допълнена е Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Регламентират се правилата за

работното време, които липсват

разнообразни практики при прилагане

одобрените промени ще се гарантира

правата на работниците и служителит

сумирано изчисляване на работното

ползват отпуск поради бременност

заболяване на родител. 

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

 

***  

отговори на въпрос, на който отговорът

Намерете отговорите на всички въпроси със Ciela!

*** 

 

НОРМИ 

Държавен вестник, бр. 41 от 2017 година

Наредбата за работното време, почивките и отпуските

правилата за съставяне на графици при сумирано

липсват в досегашния текст. Поради това към

при прилагане на сумирано отчитане на

гарантира единното прилагане на нормативната

служителите, свързани с почивките и заплащането

работното време. Разширява се кръгът на

бременност, раждане и осиновяване и отпуск

 

26.05.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

сумирано изчисляване на 

това към момента съществуват 

отчитане на работното време. С 

нормативната уредба, както и 

и заплащането на труда при 

кръгът на лица, имащи право да 

отпуск при смърт или тежко 



Обнародвано е Постановление № 94 от 18 май 2017 г. С него се одобряват допълнителни 

трансфери в размер 11 807 623 лв., разпределени по общини, за възстановяване на разходите 

за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, които работят в малко населено 

място извън местоживеенето си, за 2017 г. 

Допълнено е Постановление № 374 на Министерския съвет от 2016 г. При изчерпване на 

средствата за дейности по асистирана репродукция, утвърдени по "Политика в областта на 

диагностиката и лечението", бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в 

неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" по бюджета на Министерството 

на здравеопазването, министърът на здравеопазването ще може да предприеме действия за 

осигуряване на допълнителни средства за тези дейности чрез вътрешнокомпенсирани 

промени. 

Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Министерството на 

образованието и науката. Ще бъдат разграничени функциите между Управляващ орган и 

бенефициент на средствата по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен 

растеж" (ОП НОИР) на ниво министерство. Необходимостта от промяната е продиктувана от 

констатациите в одитния доклад на Европейската комисия относно управлението и контрола 

на оперативната програма. В него се посочва, че не е редно МОН да бъде едновременно 

управляващ орган и бенефициент на средствата по ОП НОИР. Съгласно промените, в рамките 

на компетентност на всяка дирекция в министерството, с изключение на Главна дирекция 

"Структурни фондове и международни образователни програми", се добавя допълнителна 

функция за осъществяване на дейности по подготовка, кандидатстване, изпълнение и 

отчитане на проекти, които се финансират със средства от европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Увеличава се броят на заместник-министрите от трима на четирима 

за сметка на намаляване броя на служителите на Звеното за вътрешен одит. 

Изменена е Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения. Върховният административен съд отмени размера на минималния 

адвокатски хонорар по граждански и търговски дела с интерес от над 10 000 лв. Отмяната е по 

жалба на Банка ДСК, след като дружеството бе изправено пред задължението да плати 

юрисконсултско възнаграждение от 1 305 025 лв. Основанието за отмяната на разпоредбата са 

допуснати съществени процедурни нарушения при публикуването на проекта на изменение на 



наредбата, с който е създадена посочената норма. Проектът не е публикуван по подходящия 

начин, което не е позволило широко обществено обсъждане. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 42 от 2017 година 

Изменени и допълнени са Техническите изисквания за работа на електронните 

съобщителни мрежи от радиослужбата, радиоразпръскване и съоръженията, 

свързани с тях. Актуализира се списъкът на действащите международни споразумения, 

стандарти, препоръки и техническо изисквания за работата на тези съобщителни мрежи. 

Въвеждат се такива за  цифрово видеоразпръскване (DVB) и рамковата структура на канално 

кодиране и модулация за второ поколение цифрова наземна телевизионна разпръсквателна 

система. 

Обнародвано е Определение от 15 февруари 2017 г. по административно дело № 979 

от 2017 г. Върховният административен съд спря изпълнението на Наредба № 9 от 4 ноември 

2016 г. за утвърждаване на медицински "Ортопедия и травматология". Мотивите за спиране на 

изпълнението на акта са, че при сравнение на изискванията на отменения с оспорената 

наредба медицински стандарт "Ортопедия и травматология" и утвърдения стандарт със 

същото наименование, в новия стандарт са изключени дейности от спиналната хирургия, както 

и гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции, които са били част от предишния 

стандарт с изисквания за второ ниво на компетентност. За други дейности нивото на 

компетентност е повишено от второ на трето. Приложението на изискванията на новата 

наредба би причинило значителни и трудно поправими имуществени вреди на жалбоподателя, 

затова до произнасяне с окончателно решение за законосъобразността ѝ нейното изпълнение 

е спряно. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерство на 

отбраната 

Правилник за организацията и дейността на 

държавните детски градини към Министерството на 

отбраната и условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в държавните 

детски градини към Министерството на отбраната 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на Меморандум за разбирателство между Предстоящо 



външните работи Министерството на външните работи на Република 

България и Министерството на външните работи 

на Палестина за създаване на Смесена комисия на 

ниво министри 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

28 май 

Ден на парковете 

29 май 

Международен ден на мироопазващите сили на ООН 

30 май 

Международен ден на предизвикателството 

Преп. Исакий Далматски. Св. Емилия. Празнуват: Емилия, още Ема, Емил, Емилиан, 

Емилиян и др. 

31 май 

Международен ден за борба против тютюнопушенето 

Международен ден на блондинките 

1 юни 

Международен ден на детето 

ЗАБАВНО 

*** 

Срещат се двама приятели, единият се подпира на патерици.  

- Какво е станало?!  

- Автомобилна катастрофа.  

- Ужас, и какво, сега не можеш да ходиш без патериците?  

- Не знам. Докторът казва, че мога, ама адвокатът казва - не! 

*** 

РЕДАКЦИЯ 
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