
бул

ОФИЦИАЛЕН

http://www.ciela.net/svobodna

" Най-трудно е да се отговори

Намерете отговорите
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Обнародвано е Постановление № 50 от 16 март 2017 г.

допълнителни разходи по бюджета

млн. лева., предназначени за

имунизационен календар за 2017 

сериозни заболявания като туберкулоза

кримска хеморагична треска, бяс
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бул. Владимир Вазов 9, София 1510 

Тел.: + 359 2 903 00 00 
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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. 23 от 2017 година

овление № 50 от 16 март 2017 г. 

бюджета на Министерството на здравеопазв

предназначени за заплащане на ваксини за изпълнение

 2017 г. Чрез имунизациите се осигурява 

туберкулоза, тетанус, дифтерия, коклюш, полиомиелит

бяс, морбили, паротит, рубеола и др. 

 

24.03.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

 Правителството одобри 

здравеопазването в размер на 20 

изпълнение на Националния 

осигурява превенция срещу редица 

коклюш, полиомиелит, хепатит Б, 



Изменена и допълнена е Наредбата за командировъчните средства при задграничен 

мандат. Одобрени са нови базисни размери на командировъчните средства за времето на 

мандата на дългосрочно командированите служители в задграничните представителства на 

България. Актуализират се и размерите на средствата за наем, дължими от изпращащата 

администрация за осигуряване на жилища на служители в приемащата държава. 

Изменена и допълнена е Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР 

по Закона за държавните такси. Промените се отнасят до намаляване на таксите, дължими 

за предоставяне на право на продължително пребиваване в страната на чужденци - членове 

на семейства, учещи и работещи в България. Събираните до момента такси от 500 лв. се 

намаляват за различните изброени категории граждани на трети страни на 100 лв., 110 лв. и 

150 лв. Досегашната такса от 1000 лв., събирана за разрешаване на дългосрочно или 

постоянно пребиваване на чужденец в България, ще запази размера си само по отношение на 

кандидатите за постоянно пребиваване. Желаещите дългосрочно пребиваване ще заплащат 

такса от 110 лв. 

Изменено и допълнено е Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. 

Коефициентът за субсидиран прием във висшите училища вече ще се прилага спрямо броя на 

субсидираните студенти, приети през последната учебна година, а не както досега върху 

общия прием - субсидирани студенти плюс платено обучение. Когато приетите за обучение 

през предходната година студенти и докторанти по приоритетните професионални 

направления и по професионалните направления от област на висшето образование 

"Хуманитарни науки" са под 15, максимално допустимият брой на приеманите за обучение 

студенти и докторанти се определя за равен на 15 в рамките на свободния капацитет на 

съответното направление. 

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената 

стойност. Разписват се правила за приспадане на данъчен кредит пропорционално на 

степента на използване на стоки (в т.ч. недвижими имоти) за извършване на независима 

икономическа дейност. Регламентиран е начинът на отразяване в дневника за покупките на 

стойностите на данъчната основа и ДДС по получените данъчни документи при приспадане на 

данъчен кредит пропорционално на степента на използване на тези стоки. Въвежда се 

формула за изчисляване на размера на данъка с право на данъчен кредит в случаите на 

извършване на облагаема доставка на стока или услуга с характер на дълготраен актив, за 

която при придобиване, производство или внос на стоката или при получаване на услугата не е 



приспаднат данъчен кредит, но впоследствие са извършвани годишни корекции на ползвания 

данъчен кредит съгласно изменението в използването на стоката или услугата. 

Обнародван е Национален рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и 

Българския лекарски съюз за 2017 г. С него се определят здравно-икономическите, 

финансовите, медицинските, организационно-управленските, информационните и правно-

деонтологичните рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и 

изпълнителите на медицинска помощ. 

Изменена и допълнена е Наредба № 28 от 2008 г. Въвежда се възможност пакетирането и 

запечатването на първичните опаковки на лекарствените продукти при прилагане на методи, 

позволяващи използване на цялото количество лекарствен продукт, да се извършва в деня на 

изчерпване на лекарствения продукт от първичната опаковка, а не ежедневно. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 24 от 2017 година 

Обнародвано е Постановление № 53 от 20 март 2017 г. С него се приема нов Устройствен 

правилник на Агенцията по обществени поръчки. Въвежда се реорганизация и оптимизиране 

на структурата на Агенцията, като се уреждат детайлно функциите на дирекциите от общата и 

специализираната администрация. За обезпечаване изпълнението на възложените ѝ функции 

по ЗОП и Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 

2014-2020 г. се увеличава числеността на персонала с 15 щатни бройки. Общата численост 

става 85 щатни бройки, разпределена между четири дирекции - "Финанси, човешки ресурси и 

административна дейност", "Законодателство и методология", "Контрол на обществените 

поръчки" и "Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг". 

Обнародвана е Наредба № 8121з-418 от 13 март 2017 г. Тя регламентира 

обстоятелствата, при които служителите на Министерството на вътрешните работи ще мога да 

използват физическа сила и помощни средства. Лица, работещи по трудово правоотношение, 

осъществяващи охрана и/или пропускателен режим в района на охраняван обект на МВР или 

осъществяващи съдействие при наблюдение на държавната граница, също ще могат в 

определени случаи да използват физическа сила и някои помощни средства.  

Изменена и допълнена е Наредба № 22 от 2007 г. Тя се привежда в съответствие с 

изискванията на европейското право относно дейностите по експертиза, вземане, присаждане, 

обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки. Въвежда се 

понятието "единен европейски код" на тъкани/клетки и неговото легално определение.  



Изменена и допълнена е Наредба № 8121з-344 от 2014 г. Въвежда се изискване за 

първоначална професионална подготовка на разследващите полицаи, както и ред за 

назначаване без конкурс в МВР за изчерпателно определени длъжности. 

Изменена и допълнена е Инструкция № 8121з-470 от 2015 г. Дисциплинарно наказващите 

органи в МВР ще могат да образуват дисциплинарно производство без постъпило 

предложение за това, когато са налице достатъчно данни за извършено тежко дисциплинарно 

нарушение и за неговия извършител. 

Изменена и допълнена е Инструкция № И-1 от 2016 г. Целта на промените е да се 

гарантира достъпът до документи, представяни  в хода на регистърните производства, за 

които е необходима проверка за наличието на нотариално удостоверяване не само на подпис, 

но и на подпис и съдържание, извършени едновременно (когато това се изисква по закон), 

както и да се конкретизират извлеченията от документи, за които Нотариалната камара следва 

да осигури достъп за извършване на проверка за наличието на съответното удостоверяване на 

подпис или на подпис и съдържание от страна на длъжностните лица по регистрацията. 

Обнародвана е Наредба № 1 от 14 март 2017 г. С наредбата се определят методите за 

регулиране на цените на електрическата енергия, правилата за тяхното образуване или 

определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложението 

за цените и за тяхното утвърждаване, критериите за определяне на добавките при 

преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, условията и редът за 

образуване на цените за присъединяване и за образуване и актуализиране на 

преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, 

както и условията и редът за заплащане на използваната или преминалата реактивна 

електрическа енергия.  

Изменена и допълнена е Наредба № 17 от 2007 г. Правомощията за осъществяване на 

контрол върху издаването на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, 

предназначени за научни цели или селекционна дейност, и от видове полски/зеленчукови 

култури, за които е подадена заявка за вписване. 

Изменена е Наредба № 21 от 2007 г. Задължително на етикети и документи, съпровождащи 

базовите семена и сертифицираните семена и семената, които не са окончателно 



сертифицирани и са произведени в друга държава членка, ще се изписва официално 

определен пореден номер. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Конституционен съд Решение № 4 от 16 март 2017 г. по 

конституционно дело № 16 от 2016 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

вътрешните работи 

- Наредба № 8121з-433 от 16 март 2017 г. за 

професионалното обучение на служителите от 

Министерството на вътрешните работи 

- Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията 

и реда за провеждане на конкурс за 

преминаване в по-висока по вид длъжност на 

държавните служители в Министерството на 

вътрешните работи 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

земеделието и храните 

- Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 " 

Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. 

- Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 

2015 г. за условията за регистрация и реда за 

идентификация на пчелните семейства 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

24 март 

Световен ден за борба с туберкулозата 

Преп. Захария. Св. Артемий еп. Солунски. Празнуват: Захари, Захарина, Хари 



25 март 

Международен ден на възпоминание на жертвите на робството и търговията с роби 

Международен ден на спортното кино 

Ден на пощенската картичка 

Празник на Асоциацията на медийните експерти в администрацията 

Благовещение. Празнуват: Благовест, Благовеста, Благой, Благойна, Блага, Бонка, 

Бончо, Мариан, Мариана, Мариян, Марияна 

26 март 

Събор на св. архангел Гавриил. Св. мчк Георги Софийски, Стари. Празнуват: Габи, 

Габриела, Габриел, Гавраил 

27 март 

Международен ден на театъра 

28 март 

Преп. Иларион и Стефан. Свщмчци Георги, еп. Загорски и Петър, презв. Мъгленски. Св. 

мчк Енравота-Боян, княз Български. Празнуват: Боян, Бояна, Боянка, Албена, Бойко, 

Бойка, Боко и др. 

ЗАБАВНО 

*** 

Адвокат в съдебната зала: 

- Все пак да не забравяме, че това е само една проста кражба… 

- Проста ли? - прекъсва го подсъдимия. - Я се опитай и ти да откраднеш нещо! 

*** 
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