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" Най-трудно е да се отговори

Намерете отговорите

 

• АКЦЕНТИ - Държавен

Изменена и допълнена е Наредбата за паричните обезщетения и помощи от 

държавното обществено осигуряване

обезщетение за бременност, раждане

майката (осиновителката) или при

Осигурените лица, които не могат

осигурителят е преустановил дейността

за изплащане на обезщетенията

лица в съответните териториални

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. 30 от 2017 година

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от 

държавното обществено осигуряване. Разширява се кръгът на хората

раждане, отглеждане на дете при смърт или

или при неизползване на отпуска при бременност

могат да получат обезщетения за болест

новил дейността си, ще могат да представят документите

обезщетенията, на хартиен носител лично или чрез

териториални поделения на НОИ. 

 

13.04.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от 

на хората с право на отпуск и 

смърт или тежко заболяване на 

при бременност и раждане. 

болест и майчинство, тъй като 

представят документите, необходими 

или чрез упълномощени от тях 



Обнародвано е Постановление № 69 от 6 април 2017 г. Кабинетът одобри допълнителни 

разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 103 211 лв. Средствата, 

които са предвидени в централния бюджет, ще бъдат предоставени на Военномедицинската 

академия и на Изпълнителната агенция "Военни клубове и военно-почивно дело". С тях ще 

бъдат разплатени извършените разходи по предоставени дейности и услуги на правоимащите 

ветерани от войните и военноинвалиди и военнопострадали.  

Обнародвано е Постановление № 70 от 6 април 2017 г. 336 000 лв. са предвидени за 

финансиране на неотложен авариен ремонт на сградния фонд, ползван от Столичната 

дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сградите на ул. "Екзарх Йосиф" № 

46 и ул. "Искър" № 27 са строени през 30-те години на миналия век и в тях не са извършвани 

основни ремонтни дейности в продължителен период от време. Към момента са чести 

течовете от покривните конструкции, а поради износената стара дограма се наводняват и част 

от работните помещения. 

Изменено и допълнено е Постановление № 70 на Министерския от 2010 г. Промените 

целят подобряване на ефективността на процеса по управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. Актуализира се наименованието на 

длъжността на заместник министър-председателя, който отговаря за европейските фондове. 

Изменена и допълнена е Наредба № 3 от 2009 г. Банките, които предоставят платежни 

сметки за основни операции, ще трябва да предприемат необходимите мерки за повишаване 

на обществената осведоменост относно възможността за ползване на платежни сметки за 

основни операции. Платежната сметка за основни операции е нов вид платежна сметка, чрез 

която на потребителите - физически лица се предоставят безплатно или срещу приемливи 

такси, независимо от броя платежни операции, извършени от сметката, услуги по откриване, 

обслужване и закриване на разплащателна сметка, внасяне на средства и теглене на пари в 

брой от разплащателна сметка, плащане по директен дебит, платежни операции, извършвани 

чрез платежна карта, включително чрез интернет, кредитен и периодичен превод в национална 

валута и кредитен превод в евро. 

Изменена и допълнена е Наредба 8121з-408 от 2015 г. Регламентира се възможността да 

се прекратява служебното правоотношение с държавните служители в Министерството на 

вътрешните работи в периода на срока за изпитване поради несправяне със служебните 

задължения след изготвена оценка за изпълнението на длъжността. 



АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерство на 

здравеопазването 

- Наредба № 3 от 6 април 2017 г. за условията 

и реда за приемане и обучение на лицата, 

търсещи или получили международна закрила 

- Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 10 от 2014 г. за здравните 

изисквания при изготвяне и спазване на 

седмичните учебни разписания 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

земеделието и храните 

- Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за 

Добрата производствена практика при 

производството на ветеринарномедицински 

продукти и активни субстанции 

- Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за 

предоставяне на финансова помощ по 

Национална програма за подпомагане на 

лозаро-винарския сектор за периода 2014-

2018 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

вътрешните работи 

- Наредба № 8121з-534 от 3 април 2017 г. за 

приемане на курсанти, студенти и докторанти 

в Академията на МВР за учебната 2017/2018 г. 

- Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и 

условията за осъществяване на дейности по 

осигуряване на пожарна безопасност на 

обекти и/или поддържане и обслужване на 

уреди, системи и съоръжения, свързани с 

пожарната безопасност, от търговци и 

контрола върху тях 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на околната 

среда и водите 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 2 от 2014 . за класификация на 

Предстоящо 

обнародване 



отпадъците 

Министерство на 

икономиката 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № РД-1054 от 2008 г. за одобряване 

на типа на тахографи и тахографски карти и за 

изискванията, условията и реда за 

регистрация на лицата, които извършват 

монтаж, проверка или ремонт на тахографи 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на отбраната Правилник за дейността на военнослужещите 

в Службата на военния аташе към 

задграничните представителства на 

Република България 

Предстоящо 

обнародване 

Висш съдебен съвет Правилник за вътрешния ред за използването 

на електронен подпис и електронна 

идентификация от органите на съдебната 

власт 

Предстоящо 

обнародване 

Национален осигурителен 

институт 

Инструкция за изменение и допълнение на 

Инструкция за реда и начина за 

осъществяване на контролно-ревизионна 

дейност от контролните органи на 

Националния осигурителен институт 

Предстоящо 

обнародване 

Комисия за финансов 

надзор 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 49 от 2014 г. за задължително 

застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за 

застраховането и за методиката за уреждане 

на претенции за обезщетение на вреди, 

причинени на моторни превозни средства 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

14 април 

Велики петък (Разпети петък). Св. Мартин, папа Римски. Празнуват: Мартин, Мартина, 

Марта и др. 

16 април 

Възкресение Христово - Пасха 



Ден на българската конституция и на юриста 

17 април 

Международен ден на болните от хемофилия 

18 април 

Международен ден за опазване на паметниците на културата 

Световен ден на радиолюбителите 

Преп. Йоан. Св. мчк Виктор. Празнуват: Виктор, Виктория 

20 април 

Международен ден на свободния печат 

ЗАБАВНО 

*** 

Съдия пита подсъдимия: 

- И не се ли страхувате когато обирате някоя каса? 

- Разбира се, че се страхувам. Представяш ли си да е празна…?! 

*** 
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