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" Най-трудно е да се отговори

Намерете отговорите

 

• АКЦЕНТИ - Държавен

Обнародвана е Наредба № 5 от 1 юни 2017 г

организацията, реда за водене

съхраняване на електронните доказателства

вътрешният оборот и съхраняването

от органите на съдебната власт

власт са натоварени да организират

вписвания в информационните системи

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. 47 от 2017 година

Наредба № 5 от 1 юни 2017 г. С нея се уреждат

водене, съхраняване и достъп до електронните

електронните доказателства и доказателствени средства

съхраняването на друга информация в електронна

власт. Административните ръководители на

организират поддържането на актуални

информационните системи. 

 

16.06.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

уреждат общите правила за 

електронните дела и начинът на 

средства по делата, както и 

електронна форма, обработвана 

ръководители на органите на съдебната 

актуални данни чрез незабавни 



Обнародван е Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяване 

на Черна Гора. С подписването на документа от представители на държавите-членки на 

НАТО Черна гора прави решаваща крачка напред по пътя си към пълноправно членство в 

Алианса и получава статут на официално поканена страна за членство, което ще й позволи да 

участва в работата на организацията като наблюдател. 

Обнародвано е Решение № 8802 от 13.07.2016 г. Върховният административен съд отмени 

Правилника за администрацията в съдилищата. Основание за отмяната е липсата на 

публикувани заедно с първоначалния проект на правилника мотиви, съответно доклад, на 

съставителя.  

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 48 от 2017 година 

Обнародвано е Решение № 6 от 6 юни 2017 г. Във връзка със запитване на главния 

прокурор на Република България Конституционният съд дава задължително тълкуване на 

разпоредбата на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България. 

Съдът приема, че в обхвата на израза "други доклади на главния прокурор за дейността на 

прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и 

реализирането на наказателната политика" по смисъла на цитираната разпоредба, се 

включват различни обобщени и аналитични доклади относно осъществяваната дейност на 

прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и 

реализирането на наказателната политика. Тези доклади са различни по време и/или 

съдържание от годишните доклади по чл. 84, т. 16, изречение първо от Конституцията, и са 

предназначени да съдействат за упражняване на конституционните правомощия на Народното 

събрание. Народното събрание не може да изисква от главния прокурор доклад относно 

дейността на прокуратурата по конкретно наказателно производство.  

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност. Отпада изискването работодателите да представят документи за 

образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на чуждите 

работници, които искат да наемат за сезонна работа до 90 дни в рамките на 12 месеца, както и 

това към представената обосновка за краткосрочно наемане на чужденци да се прилагат копия 

от обяви в интернет, местни и национални медии. Намаляват се документите за получаване на 

решение от Агенцията по заетостта за достъп до висококвалифицирана заетост за работници 

от държави извън ЕС във връзка с получаването на Синя карта.  



Обнародвано е Постановление № 107 от 9 юни 2017 г. Правителството одобри 

допълнителен трансфер в размер 7 млн. лв. по бюджета на община Пловдив за 2017 г. за 

финансиране на капиталови разходи в Кино "Космос", Тютюневия град, Резидентния център 

"Старинен Пловдив", Площад "Централен" и прилежащи културни пространства, 

Художествената галерия и Градската художествена галерия, зала за постоянна експозиция. 

Кметът на община Пловдив ще може да извърши вътрешни компенсирани промени в 

разходите между обектите, без обаче да се променя общият размер на трансфера.  

Обнародвано е Постановление № 108 от 9 юни 2017 г. Кабинетът гласува изплащането на 

държавни парични награди, отпуснати с решение на Народното събрание от 17 май за особено 

големи заслуги към българската държава и нация на изявени български творци. Държавните 

парични награди в размер на 700 лв. месечно се отпускат на Кеазим Исинов, проф. Стоян 

Дуков, Донка Шишманова, Кирил Дончев, Татяна Лолова, Стефка Евстатиева, Славчо Бакалов, 

Никола Инджов, Михаил Белчев, Меглена Караламбова, Йорданка Кузманова, проф. Жени 

Захариева, Димитър Димитров, Димитър (Мончо) Симеонов и Андрей Андреев за 

изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата. 

Обнародвано е Постановление № 109 от 9 юни 2017 г. Направени са промени по бюджета 

на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 

2017 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка 

на централния бюджет в размер 28 млн. лв. за увеличаване капитала на "Национален дворец 

на културата - Конгресен център София" ЕАД - София, във връзка с финансовото осигуряване 

на преустройството и адаптирането на неговата основна сграда за нуждите на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 

Обнародвано е Постановление № 111 от 12 юни 2017 г. Приет е нов Правилник за 

прилагане на Закона за военната полиция. Това се налага поради влезлите в сила изменения 

на закона от края на миналата година, с които се регламентират по-детайлно правомощията на 

органите на военната полиция. Правилникът определя организацията на дейността на служба 

"Военна полиция", условията и реда за упражняване на правомощията на органите на 

военната полиция, специфичните условия и ред за назначаване на длъжност и за провеждане 

на начална военна и специализирана военнополицейска подготовка, преназначаването и 

повишаването във военно звание. Регламентира се също осъществяването на методическото 

ръководство и контрол върху дейността на военнополицейските формирования в Българската 

армия и взаимодействието на служба "Военна полиция" с тях.  



Изменена и допълнена е Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. Актуализират се изискванията за 

разполагане на пунктовете за мониторинг, документирането и периодичният преглед на 

пунктовете за мониторинг, както и за осигуряване на качество на измерванията за оценката на 

качеството на атмосферния въздух. Обновяват се референтните методи за оценка на 

концентрациите на замърсителите (методи за вземане на проби и методи за анализ), във 

връзка с промени в съответните стандарти. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Народно събрание Закон за допълнение на Закона за енергетиката Предстоящо 

обнародване 

Министерски съвет - Постановление № 112 от 15 юни 2017 г. за 

изменение и допълнение на Постановление № 67 

на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на 

прогнозно разпределение на разходите по 

подготовка и провеждане на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз 

през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г. 

- Постановление № 113 от 15 юни 2017 г. за 

изменение и допълнение на Тарифата за таксите, 

които се събират от Българската агенция по 

безопасност на храните 

Предстоящо 

обнародване 

Българска народна 

банка 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните 

институции, дружествата за електронни пари и 

операторите на платежни системи 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и 

сейфове 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

вътрешните работи 

Инструкция за изменение и допълнение на 

Инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и 

реда за носене на служебно оръжие от държавните 

служители в МВР 

Предстоящо 

обнародване 



ИНТЕРЕСНО 

 

17 юни 

Световен ден за борба със сушата и настъпването на пустините 

18 юни 

Световен ден на филателията 

Ден на достойнството на болните от аутизъм 

20 юни 

Международен ден на бежанците 

Преп. Наум Охридски. Св. свщмчк Методий, еп. Патарски. Св. Калист, патр. 

Константинополски. Празнуват: Бисер, Бисера 

21 юни 

Международният ден на скейтбординга 

Световен ден на хидрологията 

Св. мчк Юлиан Тарсийски. Преп. Юлий презвитер и Юлиан дякон. Празнуват: Явор, Ясен 

ЗАБАВНО 

*** 

Млади родители трябвало да отидат при адвокат, за да подпишат документи, но не успели да 

намерят бавачка за малкия си син и се наложило да го вземат със себе си. 

Нещата обаче се проточили повече от предвиденото и малкият започнал  

да пищи с пълно гърло. 

- Да затворим ли вратата, за да не притеснява колегите ви? - попитала майката. 

- Няма проблем! - отговорил адвокатът.  

- Те ще си помислят, че е някой от клиентите ми, който току-що е получил сметката! 

*** 
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