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" Най-трудно е да се отговори

Намерете отговорите

 

• АКЦЕНТИ - Държавен

 

Изменено и допълнено е Постановление № 288 

се влизането в сила на разпоредби

подпомагане. Целта е да се осигури

предоставяне на социални услуги

промените, новите правила за оценка

за подкрепа от доставчиците на социални

период за подготовка на общините

социалните услуги се удължава до

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. 17 от 2017 година

Постановление № 288 на Министерския съвет от 2016 г

разпоредби на Правилника за прилагане на

осигури по-дълъг преходен период за подготовка

услуги за прилагане на новите подходи за оценка

за оценка на потребностите и разработване

доставчиците на социални услуги ще влязат в сила от 

общините за профилирането и промяната

удължава до 30.04.2018 г.  

 

24.02.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

на Министерския съвет от 2016 г. Отлага 

прилагане на Закона за социалното 

за подготовка на системата за 

подходи за оценка и работа. Според 

разработване на индивидуален план 

сила от 01.01.2018 г. Преходният 

промяната на наименованията на 



Обнародвано е Постановление № 35 от 16 февруари 2017 г. Министерският съвет 

преобразува факултет "Компютърни системи и управление" в структурата на Техническия 

университет - София, във факултет "Компютърни системи и технологии". Основен мотив за 

преобразуването е, че досегашното име на факултета не отразява спецификата на 

провежданото обучение по съществуващите към настоящия момент специалности. Терминът 

"управление" в името на факултета е от 1988 г. и е свързано с присъствието на катедра 

"Системи за управление", която в момента е във факултет "Автоматика". Името "Компютърни 

системи и технологии" отразява точно разработената учебна документация, научния профил и 

квалификация на преподавателския състав, съществуващата материално-техническа и 

информационна база. Проектът за преобразуване на факултета има положителна оценка от 

Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация. 

Обнародвана е Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. Тя урежда реда и условията за 

провеждане на конкурси за назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши 

следователи, на конкурси за първоначално назначаване на съдии в районните, окръжните, 

военните и административните съдилища и специализирания наказателен съд, прокурори в 

районните и окръжните прокуратури, както и следователи в окръжните следствени отдели, на 

конкурси за преместване и конкурси за повишаване в длъжност на съдии, прокурори и 

следователи, както и на избори за административни ръководители с изключение на 

председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен 

съд, главния прокурор и директора на Националната следствена служба. Към наредбата се 

прилагат утвърдените образци на документи за заявяване на участие в конкурс и 

допълнителни изискуеми документи (служебни бележки и декларации), а също на протоколи за 

временни и за окончателни резултати от проведените изпити. 

Обнародван е Производствен стандарт за алтернативни средства за защита от 

корозия на товарни нефтени танкове или танкери за суров нефт. Той дава 

техническите изисквания за минимален стандарт за средства за защита от корозия или 

използване на устойчив на корозия материал, различен от защитно покритие, които да бъдат 

използвани за товарните нефтени танкове по време на строителството на танкери за суров 

нефт. В него устойчивата на корозия "стомана" е единственото признато към този момент 

възможно средство за защита от корозия или използване на устойчив на корозия материал за 

поддържане на изискваната структурна цялост в продължение на 25 години като алтернатива 

на защитно покритие. 



• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 18 от 2017 година 

Обнародвано е Постановление № 36 от 17 февруари 2017 г. С него се приема Наредба за 

условията и реда за издаване на европейска професионална карта. Европейската 

професионална карта е електронно удостоверение за доказване на призната професионална 

квалификация. Тя дава гаранции, че специалистът отговаря на всички необходими условия да 

предоставя услуги в приемащата държава-членка. Професиите, които отговарят на условията 

за издаване на европейска професионална карта са: медицински сестри с общ профил, 

фармацевти (с базово образование), физиотерапевти, планински водачи и агенти по 

недвижими имоти. В наредбата се разписват правилата за подаване на заявления, 

необходимите документи за издаването на професионалните карти, за получаването им от 

компетентните органи чрез Информационната система за вътрешния пазар, както и таксите, 

които се заплащат за обработване на заявленията. 

Изменен е Устройственият правилник на Министерството на финансите. С промените 

се прави вътрешно преструктуриране на щатовете в отделни дирекции с оглед натовареността 

на административните звена и оптимизиране на работата във ведомството. Численият състав 

на дирекция "Централизирано възлагане и обществени поръчки" се увеличава с една щатна 

бройка. Целта е да се отговори на предвидените в Националната стратегия за развитие на 

сектор обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г. мерки за утвърждаване ролята 

на ЦОП и на продължаващия процес по разширяване на продуктовия обхват и кръга от 

институции, използващи неговите услуги. С една щатна бройка се увеличава и численият 

състав на дирекция "Информационни системи" във връзка с необходимостта от укрепване 

нейния капацитет при изпълнение на възложените й функции по планиране, изграждане, 

поддържане и развитие на системен и приложен софтуер в министерството. 

Обнародван е Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на 

децата. Националният дворец осъществява държавната политика за осигуряване и 

предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

на национално ниво чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им 

способности и дарования в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, 

придобиването на умения за лидерство и други. Той изгражда култура в организацията и 

самоорганизацията на децата и учениците като взаимодейства и с други държавни органи и 

институции в образователната система. Негово задължение е и разработването и участие в 

програми и проекти за активизиране на взаимодействието между детската градина/училището, 

семейството и социалната среда. 



Обнародван е Правилник за устройството и дейността на астрономическите 

обсерватории и планетариуми. Астрономическите обсерватории или Астрономическите 

обсерватории и планетариуми осигуряват обща подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. Общата подкрепа се осъществява чрез занимания по интереси, кариерно 

ориентиране на учениците, дейности по превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение и педагогическа и психологическа подкрепа. 

Изменена и допълнена е Наредба № 1-3 от 2015 г. Създава се възможност в заповедта за 

обявяване на конкурс за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална 

сигурност", да бъдат определени вакантни длъжности, за които могат да кандидатстват само 

служители на Агенцията. Урежда се ограничението в един конкурс да се допуска участие само 

за една длъжност. Прецизират се разпоредбите относно изискваните документи за участие в 

конкурсите. 

Обнародвано е Решение № 8453 от 07.07.2016 г. по адм. д. № 14490/2015 г. на ВАС. С 

него се отменя Наредба № 10 от 2 декември 2015 г. за проучване на удовлетвореността на 

пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна 

каса. Отмяната се налага поради неточно проведената процедура по обществено обсъждане 

на проекта на акта и по-конкретно поради липса на мотиви и недостатъчна обосновка на 

необходимите финансови ресурси за приложението на наредбата. Не е било уточнено от 

вносителя на проекта точният източник и размерът на средствата, нужни за проучването 

удовлетвореността на пациентите се извършва от изпълнител с доказан опит в 

предоставянето на услуги по проучване и анализ на общественото мнение. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерски съвет Постановление № 38 от 22 февруари 2017 г. 

за приемане на Устройствен правилник на 

Държавната комисия по сигурността на 

информацията и на нейната администрация 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

образованието и науката 

Инструкция за изменение и допълнение на 

Инструкция № 1 от 2012 г. за реда за водене 

на Регистъра на научната дейност в 

Република България 

Предстоящо 

обнародване 



Министерство на 

вътрешните работи 

- Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за реда за 

прекратяване на служебното правоотношение 

на държавните служители в Министерството 

на вътрешните работи 

- Споразумение между правителството на 

Република България и правителството на 

Република Гърция за трансгранично 

полицейско сътрудничество 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

1 март 

Международен ден за борба против ядреното оръжие 

Международен ден на гражданската защита 

Световен ден на котката 

България - Баба Марта 

Св. прпмчца Евдокия. Празнуват: Евдокия, Марта, Мартин 

ЗАБАВНО 

*** 

Съдия и прокурор си пият кафето на масичка в бистрото. 

Прокурорът, гледайки към минаващите край тях хора, казва на съдията: 

- Виж, виж колко много хора са на свобода поради липса на доказателства! 

*** 
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