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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. 45 от 2017 година 

Изменена и допълнена е Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. 

Уеднаквяват се условията, при които служители от едно и също ведомство се командироват за 

продължителна работа в чужбина. Актуализира се уредбата по отношение размера на пътните 

пари при пътуване с лично превозно средство, теглото на заплащания от изпращащото 

ведомство личен непридружаван багаж на дългосрочно командировани представители на 

бюджетните организации. Определя се и нов размер на паричните средства за квартирни пари 

за Люксембург, Холандия и Германия, съобразен с жизнения стандарт в тези страни. 



Обнародвано е Постановление № 101 от 31 май 2017 г. Четири щатни бройки на служители 

от комплекс "Бояна", които работят в сградата на Министерския съвет, преминават към дирекция 

"Административно и правно обслужване и управление на собствеността" в администрацията на 

МС. 

Обнародвано е Постановление № 102 от 31 май 2017 г. С него средства в размер на 187 800 

лв. се отпускат за изплащане на обезщетения по сключени през първото тримесечие на 2017 г. 

споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по 

приключили граждански, административни и наказателни производства. Заявленията на лица, 

пострадали от забавено правосъдие, срещу актове, действия или бездействия на органите на 

съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в 

разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверката и 

произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат 

чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение. 

Обнародвано е Постановление № 104 от 31 май 2017 г. Правителството одобри 

допълнителни разходи в размер на 800 хил. лв. за Министерството на културата по политики в 

областта на опазване на движимото и недвижимо културно наследство. Сумата е предназначена 

за консервация и реставрация на обектите "Свещения кладенец" (Аязмото), "Баптистерия" 

(Кръщелната) и "Ротондата" на територията на археологическия резерват "Ранносредновековен 

град Плиска". 

Обнародвано е Постановление № 105 от 1 юни 2017 г. Отменя се Наредбата за условията 

и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица 

с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности 

за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта. От 01.01.2017 г. са в сила 

промени в чл. 10а от Закона за хазарта, касаещи разходването на приходите от годишните 

вноски за социално отговорно поведение, които се правят от организаторите на хазартни игри. 

Съгласно измененията приходите постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта и 

се предоставят чрез трансфер по бюджета на Министерството на младежта и спорта. По 

бюджета на ММС се предвиждат и разходват средства за финансиране на одобрени проекти за 

младежки дейности, като финансирането на дейностите се осигурява до размера на 

постъпилите вноски. За определяне на условията и реда за финансиране на проектите законът 

препраща към наредба, която се издава от министъра на младежта и спорта, съгласувано с 

министъра на финансите. 



Изменена и допълнена е Наредба № 16 от 2006 г. Правилата към Европейското споразумение 

за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища ще се прилагат при 

провеждането на изпита и издаване на удостоверение за завършен курс за консултант по 

безопасността при обработка и превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. 

Изменена и допълнена е Наредба № 7 от 2013 г. Промените са свързани с привеждането на 

наредбата в съответствие с изискванията на европейското право. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 46 от 2017 година 

Изменена и допълнена е Наредбата за условията и реда за осъществяване на 

дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия и контрола над тях във и от Въоръжените сили на 

Република България. Оптимизира се редът за изготвяне на списъците за снемане от употреба 

на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, както и за безвъзмездно 

предоставяне на оръжия и боеприпаси на юридически лица на бюджетна издръжка. Отпада 

разпоредбата, според която списъкът е валиден само за съответната календарна година. 

Позволяват се предоставянето, съответно използването от юридически лица на бюджетна 

издръжка на подходящи оръжия, предназначени за бракуване, за изграждане на паметници на 

бойната слава и възпоменателни кътове от местно значение. 

Обнародвано е Решение № 11139 от 24 октомври 2016 г. Върховният административен съд 

отмени Наредба № 25 за утвърждаване на медицински стандарт "Гастроентерология". 

Основанието за отмяната е отсъствие на изложение на конкретните причини и цели за 

утвърждаването и последващата ревизия на медицински стандарт "Гастроентерология", 

средствата за прилагането му, практическото му отражение в дейността на лечебните 

заведения, в т.ч. от гледна точка качество на здравната услуга и достъп на пациентите до 

същата, очакваните резултати и анализ за съответствието с правото на ЕС. Безспорно е, че 

изпълнението на утвърдения с наредбата медицински стандарт, регламентиращ изискванията 

по отношение на структурата на гастроенетерологичната помощ, човешките ресурси, 

оборудването на лечебните заведения с апаратура и консумативи съобразно тяхното ниво, 

методите на диагностика и лечение, предполага инвестиране на значителен финансов ресурс. 

Налице са били данни за бюджетен дефицит в сферата на здравеопазването и за прогнозирани 

от НЗОК допълнителни непредвидени разходи във връзка с промените в медицинските 

стандарти, приемането на атакуваните нормативни изменения без финансова обосновка или с 

мотивиране на положителен финансов ефект е неправомерно. 



Изменена и допълнена е Наредба № 10 от 2016 г. От 30 април на 15 юни се променя срокът, 

в който ще може да се извършва промяна в утвърдения държавен план-прием със заповед на 

началника на регионалното управление на образованието, министъра на младежта и спорта, 

министъра на културата или министъра на образованието и науката, предвид съответния 

профил на училището, при доказана потребност и при спазване на установената в наредбата 

процедура. Разписва се процедура за формиране на втора паралелка, когато в областта броят 

на местата за ученици е над минималния, но под максималния норматив за формиране на една 

паралелка, въз основа на анализ на изпълнението на план-приема за предходните три години. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Народно събрание Решение за приемане на актуализирана 

Национална стратегия за развитие на научните 

изследвания в Република България 2017-2030 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

външните работи 

Протокол към Северноатлантическия договор 

относно присъединяването на Черна Гора 

Предстоящо 

обнародване 

Висш съдебен съвет Наредба № 5 от 1 юни 2017 г. за организацията и 

реда за водене, съхраняване и достъп до 

електронните дела и начина на съхраняване на 

доказателствата и доказателствените средства по 

делата, както и вътрешния оборот и съхраняването 

на друга информация, обработвана от съдебната 

администрация 

Предстоящо 

обнародване 

Върховен 

административен съд 

- Решение № 6903 по административно дело № 

12021 от 2016 г. 

- Решение № 8802 по административно дело № 

3754 от 2014 г. 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

9 юни 

Международен ден на архивите 

Ден на работниците от леката промишленост 



10 юни 

Св. свщмчк Тимотей, еп. Брусенски. Празнуват: Антонина 

12 юни 

Световен ден против детския труд 

13 юни 

Световен ден на безвъзмездното кръводаряване и Световен ден на донора 

Св. мчца Акилина, Св. Трифилий, еп. Кипърски. Празнуват: Аспарух, Асен 

15 юни 

Световен ден на вятъра 

Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски. Празнуват: Августин, Витан, Витомир 

ЗАБАВНО 

*** 

Млади родители трябвало да отидат при адвокат, за да подпишат документи, но не успели да 

намерят бавачка за малкия си син и се наложило да го вземат със себе си. 

Нещата обаче се проточили повече от предвиденото и малкият започнал  

да пищи с пълно гърло. 

- Да затворим ли вратата, за да не притеснява колегите ви? - попитала майката. 

- Няма проблем! - отговорил адвокатът.  

- Те ще си помислят, че е някой от клиентите ми, който току-що е получил сметката! 

*** 
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