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***  

знание е фатално. Знанието без действие

Учете се и действайте със Ciela! 

*** 

 

НОРМИ 

Държавен вестник, бр. 85 от 2017 година

за държавните помощи. С него се определят

държавни и минимални помощи, изпълнението

Европейската комисия за предоставянето им, категориите

пазар, изпълнението на задълженията за

съхраняване на данни, възстановяването на неправомерна

неправилно използвана държавна помощ

минимална помощ, както и оспорването

предоставяне на държавни помощи и минимални

 

27.10.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

йствие е безполезно!" 

година 

определят условията и редът за 

изпълнението на процедурите по 

категориите държавни помощи, 

задълженията за докладване, събиране, 

неправомерна и несъвместима 

помощ, възстановяването на 

оспорването по съдебен ред на 

минимални помощи. 



Изменен и допълнен е Законът за електронния документ и електронния подпис. 

Въвеждат се изисквания на европейски регламент, който предвижда устройствата за 

създаване на квалифицирани електронни подписи и на квалифицирани електронни печати да 

подлежат на сертифициране. Националният орган по акредитация - Изпълнителната агенция 

"Българска служба за акредитация", ще определя сертифициращите организации. Комисията 

за регулиране на съобщенията ще е националният надзорен орган, който ще осъществява 

правомощията по регламента. Тя ще може да предоставя и да отнема квалифицирания статут 

на доставчиците на удостоверителни услуги. 

Изменен и допълнен е Законът за администрацията. Министерският съвет ще може да 

определя допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят ръководителят на 

инспектората и инспекторите на държавната администрация. Допълват се основните принципи 

на дейността на администрацията, като изрично се акцентира на непрекъсна усъвършенстване 

на качеството, като основният инструмент за изпълнението му ще бъде внедряване на системи 

за управление на качеството. 

Изменен и допълнен е Законът за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. Обезпечава се принципът на добро финансово 

управление по отношение и на националното съфинансиране предвидено по програмите, 

което се осигурява чрез трансфер от централния бюджет. 3а тази цел се въвежда унифициран 

подход, при който правилата, по които се управляват средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове са приложими и към втория компонент от публичния принос - 

националното съфинансиране. 

Изменен и допълнен е Законът за отбраната и въоръжените сили на Република 

България. Въвеждат се ясни кумулативно определени изисквания за заемане на длъжността 

постоянен секретар на отбраната, като се отчитат предвидените изисквания за ранг и 

професионален опит в Класификатора за длъжностите в администрацията, акцентира се на 

наличието на професионален опит на ръководна длъжност в администрацията, част от който и 

като държавен служител в Министерството на отбраната с цел осигуряване на възможност за 

познаване спецификата на дейността на ведомството. 

Изменено и допълнено е Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. 

Размерите на основните месечни заплати на заместник-министрите и на началниците на 

кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на 

министрите вече ще се определят като фиксиран процент от заплатата на министър. 



Изменена и допълнена е Тарифата за таксите, които се събират от Българския 

институт по метрология. В случаите, когато производителят или вносителят осигурява 

еталони и помощен персонал за собствена сметка, както и протоколи за изпитване на средства 

за измерване от акредитирана лаборатория или от национален метрологичен институт, 

таксата за същото ще бъде в размер, намален с 30 на сто. За извършване на последващи 

проверки и метрологични експертизи на разходомери за газ, водомери и топломери, 

заинтересованите лица ще заплащат по-ниски с 20% такси. Отпадат таксите за издаване на 

свидетелство за одобрен тип устройство или система с фискална памет, за електронен касов 

апарат с фискална памет и за електронен таксиметров апарат с фискална памет. 

Обнародвано е Постановление № 230 от 20 октомври 2017 г. С него Министерският съвет 

одобри допълнителни трансфери към общините на стойност над 2,2 млн. лв. за финансово 

осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа" и 

"Без свободен час". По програмите се финансират мерки за преструктуриране на училища 

и/или създаване на средищни училища на територията на съответната община, преобразуване 

на професионални училища, както и заплащането на възнагражденията на учители, които са 

замествали свои отсъстващи колеги в училища или детски градини. 

Изменен и допълнен е Правилника за издаване на българските лични документи. 

Промените позволяват да се редуцира броят на изискванията за представяне документи за 

издаването или подмяната на лична карта и паспорт. 

Обнародвана е Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. С нея се определят 

видовете обекти за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета 

категория, както и институции в предучилищното, училищното и висшето образование и детски 

ясли от по-ниска категория, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за 

противодействие на тероризма, както и минималните изисквания към мерките за 

противодействие на тероризма, разработвани и прилагани в тези обекти и редът за 

упражняване на контрол за разработването и прилагането на мерките. 

Обнародвана е Наредба № 8121з-1226 от 27 септември 2017 г. С нея се определят редът 

за осъществяване на взаимодействието между структурите на Министерството на вътрешните 

работи и на Държавна агенция "Национална сигурност", упражняването на контрола, 

съхранението и унищожаването на преписките по прилагането на превантивните мерки за 

противодействие на тероризма. 



Обнародвана е Наредба № 6 от 10 октомври 2017 г. С нея се определя държавният 

образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 542140 "Плетач" 

от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 

"Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи". 

Изменена е Наредба № Н-1 от 2016 г. Въвежда се изискването за провеждане на изследване 

за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в 

Агенция "Митници". 

Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2004 г. Удължава се срокът на валидност на 

контролния талон за преглед на кораб и на международното удостоверение за развлекателни 

кораби за кораби, неизвършващи стопанска дейност. 

Изменена и допълнена е Наредба № 19 от 2004 г. Определят се лицата, които имат 

правомощия да извършват вписване на пристанищата и пристанищните терминали в 

регистъра. 

Изменена и допълнена е Наредба № 57 от 2004 г. Намалява се административната тежест 

върху лицата, кандидатстващи за получаване на разрешение за оценяване на съответствието 

на съставните елементи на оперативната съвместимост на националната железопътна 

система. 

Изменена и допълнена е Наредба № 9 от 2013 г. Към заявлението за издаване на първо 

удостоверение за експлоатационна годност на пристанище няма да трябва вече да се прилага 

актуална скица - извадка за имота. 

Изменена и допълнена е Наредба № 18 от 2004 г. Актуализира се списъкът на документите, 

които се прилагат към заявлението за вписване в регистъра пристанищните оператори. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 86 от 2017 година 

Изменен и допълнен е Гражданският процесуален кодекс. Подобрява се процедурата по 

призоваването като се увеличава срокът, в който длъжникът ще бъде търсен - в рамките на 

един месец следва да се гарантират поне три посещения на адреса му, като най-малко едно от 

тях да бъде в неработен или неприсъствен ден. Регламентира се възможността за обжалване 

от страна на длъжника на оценката на недвижим имот, определена от съдебния изпълнител, 

като по този начин се избегнат случаите на продаване на имоти от съдебните изпълнители на 

цена десетки пъти по-ниска от пазарната. Актуализира се уредбата на несеквестируемостта на 



доходите, като се конкретизира процедурата по изпълнение върху вземания на длъжника, 

включително задълженията на третото лице в производството. 

Обнародвано е Постановление № 232 от 20 октомври 2017 г. С него се приема Наредба 

за приобщаващото образование, която урежда обществените отношения, свързани с 

осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на 

предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази 

система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.  

Обнародвано е Постановление № 237 от 23 октомври 2017 г. Създава се Изпълнителна 

агенция "Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж", която ще бъде 

към министъра на образованието и науката и ще управлява средствата от едноименната 

оперативна програма, чийто бюджет е 1.37 млрд. лв. 

Изменена е Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен 

контрол. Ускорява се процедурата за оценяване на съответствието на типа средство за 

измерване с техническите и метрологичните изисквания към него. 

Изменен е Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. 

Отпада изискването за предоставяне на хартиен носител на удостоверение за наличие/липса 

на задължения към НАП и на документ за наличие/липса на неизплатени трудови 

възнаграждения към работници и служители. 

Допълнено е Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. Временното 

възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница се включва в списъка на 

стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. 

Изменена и допълнена е Наредба № Н-2 от 30 юни 2016 г. Изпълнителната агенция 

"Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" към министъра 

на земеделието и храните ще осъществява съответните специфични одитни дейности по 

фондове и програми на Европейския съюз  

Обнародвана е Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. С нея се утвърждава нов медицински 

стандарт "Спешна медицина". Намалява се броят на лекарите със специалност "Спешна 

медицина" или "Анестезиология и интензивно лечение" от трима на двама за мултипрофилно 

спешно отделение с второ ниво на компетентност и от шестима на четирима за отделение с 

трето ниво на компетентност. Редуцират се също постовете и леглата за спешна терапия от 8 



на 6 и от 12 на 10 за мултипрофилно спешно отделение съответно с второ и трето ниво на 

компетентност. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерски съвет - Постановление № 240 от 26 октомври 2017 г. за 

изменение на Наредбата за реда за 

оправомощаване на лица за проверка на средства 

за измерване, които подлежат на метрологичен 

контрол 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

28 октомври 

Световен ден на анимацията 

31 октомври 

Ден на Реформацията 

Международен ден на Черно море 

Ден на правото ни на здраве и чиста околна среда 

Хелоуин 

1 ноември 

Световен ден на веганството 

В България - Ден на народните будители, на българската наука и журналистика 

ЗАБАВНО 

*** 

- Защо не върнахте пръстена, който сте намерили? 

- Е на него си пишеше: "Твой завинаги". 

*** 
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