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***  

"Честит първи учебен ден!" 

Нека ученето продължи със Ciela! 

*** 

 

НОРМИ 

 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 77 от 2017 година 

Изменен и допълнен е Законът за движението по пътищата. Променят се правилата за 

налагане на наказания на шофьори, управлявали автомобил след употребата на алкохол и 

наркотични вещества. В тежест на изследваните лица ще бъдат разходите за извършване на 

медицинско изследване, за вземане на биологични проби и за извършване на химическо 

изследване за установяване на концентрация на алкохол в кръвта или на употреба на 

наркотични вещества и техните аналози. Шофьори, движещи се в аварийната лента на 

автомагистрала, ще се наказват с глоба от 1000 лв. и с отнемане на свидетелството за 

управление за 3 месеца. 



Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2007 г. Доразвиват се на подзаконово ниво 

основните принципи, залегнали в регистърната реформа, с която регистрацията на юридически 

лица с нестопанска цел се извежда като правоохранителна дейност от съдебната система и се 

включва в Единния регистрационен център на юридическите лица, изграждан като основна част 

от стратегията за развитие, изпълнявана от Агенция по вписванията. 

Изменена и допълнена е Наредба № 4 от 2016 г. за определяне на реда за съгласуване на 

проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. Актът ще може да се прилага вече 

и за процедури, които са от правомощията на министъра на финансите и са разработени в 

изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие. 

Изменена и допълнена е Наредба № 10 от 2016 г. Улеснява се работата на училищата, без да 

се нарушава интересът на учениците, и се създават условия общините да гарантират 

равнопоставеност на всички кандидати при приема в първи клас и да се преодолее 

концентрирането на ученици в определени училища за сметка на други. Определят се ясни 

правила за прием, което ще осигури и по-добри възможности за контрол при кандидатстване, 

класиране и записване на учениците в различните видове училища. 

Допълнена е Наредба № 3 от 2015 г. Земеделските стопани, които кандидатстват 

едновременно по схемите за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и за 

обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол, ще трябва да представят 

декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - 

Разплащателна агенция. В декларацията кандидатите отбелязват броя на приплодите по 

съответната схема. Декларациите се подават в периода от 5 до 30 октомври в годината на 

кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ - РА. 

Обнародвана е Инструкция № И-5 от 5 септември 2017 г. С нея се определят условията и 

редът за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и 

цивилните служители - "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси". 

Разписват се общите положения, основните процеси, процедурите и принципите на работа в 

Автоматизирана система за управление на човешките ресурси, описанието и ролите на 

подсистеми и модули, правата и задълженията на длъжностни лица, условията и редът за 

достъп до системата, както и редът за ползване на наличните автоматизирани работни места за 

работа със системата. 



• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 78 от 2017 година 

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

посредническа дейност по наемане на работа. Кандидатите за извършване на 

посредническа дейност по наемане на работа ще се регистрират с по-малко документи. Отпада 

изискването те да предоставят в Агенцията по заетостта копие от документ за регистрация или 

единен идентификационен код - тези обстоятелства ще се проверяват по служебен ред. 

Обнародвано е Постановление № 200 от 21 септември 2017 г. Приема се нова Наредба за 

изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за 

въжени линии. Процедурите за оценяване на съответствието на въжените линии ще се 

извършват към всяка от подсистемите им и към отделните компоненти. Въвежда се ново 

задължение за производителите, вносителите и дистрибуторите на подобни компоненти, да 

осигуряват проследимост на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии. 

Икономическите оператори ще трябва да поддържат информация за всеки икономически 

оператор, който им е доставил дадена подсистема или дадено предпазно устройство, и за всеки 

икономически оператор, на когото те са доставили дадена подсистема или дадено предпазно 

устройство. Тази информация трябва да е налична за срок от 30 години от датата на доставката. 

Обнародвано е Постановление № 202 от 21 септември 2017 г. Кабинетът одобри 

допълнителен трансфер в размер на 6569 лв. по бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2017 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и 

ползване на дейности и услуги в базите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД от 

правоимащите военноинвалиди и военнопострадали. 

Обнародвано е Постановление № 203 от 21 септември 2017 г. Чрез вътрешнокомпенсирани 

промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 

г. се осигуряват допълнителни средства за реализиране на политиките по бюджетна програма 

"Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация". 

Допълнителните 4 млн. лв. са за сметка на намаляване на разходите по бюджетните програми 

"Геодезия, картография и кадастър" и "Ефективна администрация и координация". 

Обнародвано е Постановление № 204 от 21 септември 2017 г. Средства в размер на 193 

455 лв. са преведени от държавния бюджет за изплащане на стипендии по Програмата на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 година. 

През настоящата година за Министерството на образованието и науката по програмата са 

определени средства в общ размер на 932 650 лв.. 



Обнародвано е Постановление № 207 от 27 септември 2017 г. Кабинетът разшири обхвата 

на длъжността "Директор на Института по отбрана". За директор вече ще може да се назначава 

военнослужещ или цивилен служител, хабилитирано лице (професор или доцент) или 

притежаващо образователна и научна степен "доктор".  

Изменена и допълнена е Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на играчките. Промените касаят граничните стойности на веществата 

бисфенол А, фенол и олово в играчките и трябва да бъдат приложени както следва: за олово - 

от 28 октомври 2018 г., за фенол - от 4 ноември 2018 г., а на бисфенол А - от 26 ноември 2018 г 

Допълнено е Постановление № 343 от 2011 г. Актуализира се размерът на частта от 

продажната цена на иглолистната дървесина, повредена от биотични и абиотични фактори, 

която държавните предприятия внасят във фонд "Инвестиции в горите". Целта е да има 

икономически стимул за усвояване на повредената иглолистна дървесина чрез предлагането й 

на граждани на достъпни цени. Отчисленията, които държавните предприятия правят за фонд 

"Инвестиции в горите", се намаляват и изравняват за всички държавни предприятия в размер на 

1 лв. за кубичен метър дървесина. Промяната засяга в най-голяма степен "Южноцентрално 

държавно предприятие" и "Югозападно държавно предприятие", които са с най-голям обем 

засегната от вредители и природни бедствия дървесина. 

Обнародвана е Наредба № 5 от 15 септември 2017 г. С нея се определят обстоятелствата, 

които се вписват в публичния регистър на професионалните колежи, воден от Министерството 

на образованието и науката, както и редът за вписване на данните. 

Изменена и допълнена е Наредба № 11 от 2016 г. Премахва се изискването за писмена 

аргументация от страна на учителя при писмени изпитвания, които са под формата на тест с 

избираеми отговори. С разработването на конкретни правила за оценяването на такъв текст се 

постига търсеният ефект от аргументацията. Уреждат се случаите с ученици, допуснали над 

определен брой отсъствия, които не са се явили да положат изпити за определяне на срочна 

оценка, като им се дава възможност за полагане на съответния изпит на втора дата. При 

повторно неявяване тези ученици ще полагат изпит за определяне на годишната оценка. 

Изменена и допълнена е Наредба № 9 от 2016 г. Намаляване се броят на изискваните 

документи от заявителите за вписване в регистъра на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, като се въвежда служебно събиране на 

информация. 



Изменена и допълнена е Наредба № 46 от 2001 г. Посочват се случаите, при които опасните 

товари могат да се превозват и с влакове, различни от товарни влакове. Уточнява се процесът 

по обучението на лицата, които участват пряко в дейностите по превозите на опасни товари. 

Допълнена е Наредба № 6 от 2008 г. По искане на крайни потребители с увреждания на слуха 

или говора предприятията, задължени да предоставят универсална услуга по Закона за 

електронните съобщения, ще трябва да осигуряват подходящи крайни електронни съобщителни 

устройства, съответно специализирано софтуерно приложение, осигуряващо, в зависимост от 

техническите възможности, текстова или друг вид негласова връзка. Устройствата, съответно 

специализираното софтуерно приложение, трябва да дават възможност за достъп на крайните 

потребители с увреждания на слуха или говора до единния европейски номер 112. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерски съвет Споразумение за предоставяне на консултантски 

услуги между администрацията на Министерския 

съвет на Република България и Международната 

банка за възстановяване и развитие 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

труда и социалната 

политика 

Наредба за изменение на Наредба № РД-07-7 от 

2010 г. за условията и реда за водене и 

съхраняване на регистрите за пълно осиновяване 

Предстоящо 

обнародване 

Комисия за отнемане 

на незаконно 

придобито имущество 

Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за устройството и дейността на 

Комисията за отнемане на незаконно придобито 

имущество и на нейната администрация 

Предстоящо 

обнародване 

Изпълнителна агенция 

по горите към 

Министерството на 

земеделието и 

храните 

Правилник за изменение на Устройствения 

правилник на дирекция на природен парк "Сините 

камъни" 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

културата 

Наредба за изменение на Наредба № Н-1 от 2007 

г. за информационния регистър на културните 

организации 

Предстоящо 

обнародване 



ИНТЕРЕСНО 

 

30 септември 

Международен ден на глухите 

Международен ден на преводача 

1 октомври 

Световен ден за борба с хепатита 

Международен ден на вегетарианството 

Световен ден на музиката 

Международен ден на възрастните хора 

2 октомври 

Международен ден на усмивката 

Световен ден на селскостопанските животни 

Европейски ден на птиците 

3 октомври 

Св. свщмчк Дионисий Ареопагит. Преп. Йоан Хозевит. Празнуват: Денис, Денислав, 

Денислава 

5 октомври 

Международен ден на учителя 

ЗАБАВНО 

*** 

Съдията пита обвиняемия : 

- Защо избягахте от затвора? 

- Исках да се оженя! 

- Странни представи за свободата имате ... 

*** 

РЕДАКЦИЯ 

Главен редактор: Валентина Савчева 

Отговорен редактор: Сузана Георгиева 

Безотговорен редактор: Веселин Петров 

Електронна поща: ciela@ciela.com 

Брой абонати към 28 април 2017 г. - 3374 


