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НОРМИ 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 1 от 2020 година 

Обнародвано е Постановление № 372 от 27 декември 2019 г. Правителството одобри 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията за 2019 г. Средствата в размер до 55 000 000 лева ще бъдат 

разходвани за нуждите на Авиоотряд 28 за доставка на въздухоплавателно средство за 

изпълнение на полети със специално предназначение и за изграждане на хангар за съхранение 

и техническо обслужване на въздухоплавателното средство. 

 

Обнародвано е Постановление № 373 от 27 декември 2019 г. Одобрените разходи по 

бюджета на Министерския съвет за 2019 г. са в размер на 0,9 млн. лв. за ремонтни дейности на 

храмове в Ловчанската епархия и за започване на дейности по консервация, реставрация и 

адаптация на Ибрахим паша джамия, Разград. Предоставят се допълнителни трансфери по 

бюджетите на общини в общ размер 47,8 млн. лева. Средствата ще се използват целево за 

реализиране на редица инфраструктурни проекти в сферата на социалната и техническата 

инфраструктура - реконструкция, рехабилитация и ремонт на улична мрежа, основен ремонт на 

водопроводни мрежи, изграждане на спортни зали, ремонт и възстановяване на централната 
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градска част на някои населени места, ремонт на читалища, изграждане на физкултурен салон 

към училище. 

 

Обнародвано е Постановление № 374 от 27 декември 2019 г. Одобрени са допълнителни 

разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в общ размер 2 300 000 лв. за 

довършването на ремонта и реконструкцията на източното (Банското) крило на 

Славянобългарския манастир - "Св. Великомъченик Георги Зограф" - Света гора, Атон. 

 

Обнародвано е Постановление № 377 от 27 декември 2019 г. Одобрени са допълнителни 

средства в размер 12 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 

г. за предоставяне на допълнителен трансфер от Министерството на здравеопазването на 

Националната здравноосигурителна каса за разходи за лекарствени продукти - ваксини и 

дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето и дейности във връзка с 

лечението на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето. 

 

Обнародвано е Постановление № 378 от 27 декември 2019 г., с което се отменя 

Постановление № 112 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на промени по бюджета 

на Министерството на здравеопазването за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на 

търговско дружество. 

 

Обнародвано е Решение № 810 от 27 декември 2019 г. С него Министерският съвет 

предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните 

богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Умата“, разположено в 

землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, на „Фемили – Филибев – С-ИЕ“ 

– ООД, София 

 

Обнародвана е Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина 

и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените 

при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Наредбата е издадена от министъра на 

финансите съгласувано с управителя на Националния осигурителен институт и урежда 

съдържанието, сроковете, начинът и редът за събиране и съхранение в Националната агенция 

за приходите на данните от: 

1. работодателите, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица за 

държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното 

задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на 

работниците и служителите" за всяко лице, подлежащо на задължително осигуряване, и 

облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ); 

2. лицата по т. 1 и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за дължимите 

осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, 

здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за 

фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по ЗДДФЛ; 



3. лицата по чл. 4, ал. 9 и самоосигуряващите се лица по КСО, лицата по чл. 40, ал. 5 и чл. 40а, 

ал. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), когато заявят кои задължения за осигурителни 

вноски погасяват; 

4. лицата, които декларират данни за внасяне на осигурителни вноски за зачитане на 

осигурителен стаж по чл. 9а от КСО; 

5. лицата за възстановяване на здравно-осигурителни права по реда на чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО. 

 

Обнародвано е Решение № 7143 от 14 май 2019 г. по административно дело № 8989 от 

2018 г. на Върховния административен съд. С него се отменя ал. 2 от § 3 от преходните и 

заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 5.02 2018 г. за условията и реда за осигуряване 

защита на лицата при медицинско облъчване, издадена от министъра на здравеопазването - 

обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2018 г. Разпоредбата предвиждаше, че "след влизането в сила на 

наредбата не се допуска въвеждането в експлоатация на апаратура за лъчелечение, която не е 

фабрично нова, и нуклеарномедицински уредби за образна диагностика, компютър-томографи 

и ангиографи, които не са фабрично нови или фабрично обновени."  

Според ВАС, в мотивите за приемане на радпоредбата липсва надлежна обосновка по смисъла 

на чл. 28, ал. 2 ЗНА, което препятства съдебния контрол по същество за съобразеността на 

подзаконовия нормативен акт с материалноправните норми, включително за съответствието му 

с чл. 3 ЗОАРАКСД, и съответно води до правен извод за неговата незаконосъобразност. 

На първо място, не се посочват причините, които налагат приемането на процесната 

разпоредба. Като причина за приемането на цялата наредба се сочи осигуряване на 

транспонирането в националното законодателство на изискванията на Директива 

2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на 

безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, 

но такава съответна разпоредба и изискване на въвеждане на фабрично нова техника в 

директивата няма. На второ място, не се посочват целите, които се поставят с приемането на 

тази разпоредба, доколкото в мотивите е записано, че с проектонаредбата се цели да се 

въведат в националното законодателство разпоредбите на Директива 2013/59/Евратом, а, както 

се посочи, такава разпоредба в директивата няма. На трето място, несъстоятелни са 

изложените мотиви по отношение финансовите и други средства, необходими за прилагането 

на новата уредба. От съдържанието на процесната алинея става ясно, че след спирането на 

функционирането на процесната апаратура вследствие на липса на осигуряване на резервни 

части и софтуер на същата или каквито и да е други причини, то съответното здравно заведение 

е задължено да го замени единствено с фабрично ново. 

 

Обнародвана е Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила". 

Методиката е приета от управителния съвет на фонд "Социална закрила" и е утвърдена със 

заповед на министъра на труда и социалната политика. Фонд "Социална закрила" финансира 

проекти и програми, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на 

целеви групи, към които са насочени дейностите, и създаващи възможност за: 

1. подобряване условията на живот в социалните услуги за резидентна грижа, в т.ч. и 

материалната база; 

2. подобряване условията на живот на лица в риск; 



3. подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения. 

Средствата се отпускат само когато дейностите не са финансирани от държавния бюджет, от 

програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове 

или други финансови механизми. 

Средствата по ФСЗ се разходват за: 

1. социални помощи; 

2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване; 

3. проекти в подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на 

социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия; 

4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане - не 

повече от 2 на сто от годишния бюджет на фонда; 

5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база; 

6. изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за 

предоставяне на социални услуги; 

7. издръжка на дейността на фонда - не повече от 5 на сто от набраните средства. 

 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерски съвет Постановление № 380 от 30 декември 2019 г. за приемане на 

Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за 

освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси 

Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

Президент Указ № 298 от 23 декември 2019 г. за освобождаване на Румяна 

Тодорова Митрева от длъжността извънреден и пълномощен 

посланик на Република България в Република Исландия 

Указ № 299 от 23 декември 2019 г. за назначаване на Вера 

Викторова Шатилова-Мицарова за извънреден и пълномощен 

посланик на Република България в Кралство Норвегия, и за 

извънреден и пълномощен посланик на Република България в 

Република Исландия със седалище в Осло, Кралство Норвегия 

Указ № 300 от 23 декември 2019 г. за освобождаване на Сергей 

Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на 

република България в Бруней Даруссалам 

Указ № 301 от 23 декември 2019 г. за назначаване на Петър 

Димитров Андонов за извънреден и пълномощен посланик на 

Република България в Република Индонезия,и за извънреден и 

пълномощен посланик на Република България в Бруней Даруссалам 

със седалище в Джакарта, Република Индонезия 



Министерство на 

здравеопазването 
Правила за добра фармацевтична практика от 27 декември 2019 г. 

Министерство на 

младежта и спорта 

Меморандум за разбирателство между Министерството на 

младежта и спорта на Република България и Министерството на 

младежта и спорта на Република Сърбия за сътрудничество в 

областта на младежта и спорта 

Министерство на 

икономиката 

Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната 

политика на Република България между Република България, от една 

страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(ОИСР), от друга страна, сключено чрез размяна на писма 

ПРАЗНИЦИ 

6 януари 

Св. Богоявление (Йордановден). Празнуват: Йордан, Йорданка, Данчо, Данка, както и 

Богомил, Борил, Богдан(а), Бончо, Банчо, Бистра, Найден, Теодор, Божан(а), Божидар(а), 
Боян(а) и др. 

7 януари 

Св. Йоан Кръстител (Ивановден). Празнуват: Иван, Йоан, Иво, Йоана, Йолина, Иванка, Ивана, 

Ива, Ванко, Ваньо, Ваня, Жан, Жана, Ивайло, Ивайла, Ивелин, Ивелина, Калоян, Йото, Йоанка, 

Деан и др. 

8 януари 

Преп. Георги Хозевит. Професионален празник на акушери и гинеколози 
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