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• АКЦЕНТИ - Държавен

Допълнен е Законът за енергетиката

производители от приложното поле

при които Комисията за енергийно

топлинна енергия и преференциални

Допълнена е Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина
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при условията и по реда на наредбата
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***  

отговори на въпрос, на който отговорът

Намерете отговорите на всички въпроси със Ciela!

*** 

 

НОРМИ 

Държавен вестник, бр. 51 от 2017 година

за енергетиката. Създава се точен критерии

приложното поле на разпоредбата на закона, която 

енергийно и водно регулиране не определя

преференциални цени на производители.  

Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

командироване на служителите на длъжностите

" при изпълнение на служебните им задължения

наредбата. 

 

30.06.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

критерии за изключване на 

която урежда обстоятелствата, 

определя цените за продажба на 

Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. Регламентира се 

длъжностите "кореспондент на 

задължения извън страната, 



Обнародвано е Постановление № 116 от 22 юни 2017 г. От 1 юли 2017 г. се фиксира нов 

размер на социалната пенсия за старост - 120,98 лв. месечно. 

Обнародвано е Постановление № 118 от 22 юни 2017 г. Правителството одобри 

допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. в размер на 15,193 млн. 

лв. От тях 14,402 млн. лв. са предназначени за разплащане от областния управител на област 

Варна в изпълнение на мерки за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и в 

следствие на проведена открита процедура за избор на изпълнител за извършване на 

дейностите по утилизация на отпадък с код и наименование 07 01 07* халогенирани остатъци 

от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален резервоар (вертикален 

метален цилиндър) FA 502-В и метален резервоар FA 501-В (хоризонтален метален 

цилиндър), намиращи се в Промишлена зона-юг на гр. Девня. Осигуряването на средствата ще 

позволи предприемането на незабавни действия с опасния отпадък и отстраняване на 

непосредствената заплаха и съществуващите рискове от взрив при безконтролно рязане на 

скрап, кражби и предотвратяване на екологични щети. Близо 800 хил. лв. са предназначени за 

изпълнение на ангажиментите на областните управители на Бургас, Варна и Добрич по Закона 

за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон. Те ще бъдат 

използвани за поставяне на предупредителни табели и за санитарно-хигиенно поддържане на 

неохраняемите плажове, включително и на тези, предназначени за природосъобразен 

туризъм, както и за обезпечаване с водноспасителна дейност на обявените за неохраняеми 

морски плажове. 

Обнародвано е Постановление № 119 от 22 юни 2017 г. Кабинетът гласува допълнителни 

разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. с цел изплащане на 

българските вноски за 2017 г. към Механизма за бежанците в Турция. Общият размер на 

помощта по механизма е 6 млрд. евро. Средства са предназначени за финансиране на 

спешните нужди от хуманитарна помощ за сирийските бежанци и приемните общности в 

Турция. Оперативното управление и предоставяне на средствата на територията на Турция, се 

извършва чрез Инструмента за предприсъединителна помощ и по линия на хуманитарната 

помощ. 

Обнародвано е Постановление № 120 от 23 юни 2017 г. Приета е нова Наредба за 

медицинската експертиза, поради съдебното оспорване на действащата наредба, при което 

ВАС установи нарушение на административнопроизводствените правила при изработването ѝ. 



Отменянето на наредбата отчасти или в нейната цялост създава правен вакуум със 

значителни неблагоприятни последици предвид широкия ѝ обхват на приложение. 

Обнародвано е Постановление № 121 от 23 юни 2017 г. Въвеждат се нови критерии, 

според които ще се определят защитените детски градини и училища, и регламентира 

условията и реда за тяхното допълнително финансиране. Детска градина ще бъде обявявана 

за защитена, когато нейното закриване би довело до необходимост най-малко осем деца в 

задължителна предучилищна възраст да пътуват на 14 и повече километра извън населеното 

място, в което живеят. Другият случай, в който тя става защитена, е ако поне на пет деца се 

налага да пътуват не по-малко от 20 километра до най-близката друга градина или училище, 

които организират предучилищно обучение. За защитена може да се определи и част от детска 

градина, която се намира в друго населено място, ако отговаря на критериите. Определя се 

размерът и редът за финансиране на защитените детски градини и училища. 

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за чужденците в 

Република България. Разписана е детайлна процедура за предоставяне на статут "лице без 

гражданство". Променя се редът, по който се налага обезпечителната мярка "ежеседмично 

явяване в структура на МВР по местопребиваване", и пояснява характера на въведеното 

"краткосрочно настаняване".  

Изменено и допълнено е Постановление № 382 от 2015 г. Променя се съотношението, 

което трябва да бъде постигнато към 31.12.2018 г., на личния състав за мирно време, без 

доброволния резерв, за категориите военнослужещи - офицери/офицерски 

кандидати/сержанти/войници. 

Изменена и допълнена е Наредба № 64 от 2006 г. Уреждат се правомощията по приложение 

на наредбата на Българската агенция по безопасност на храните, която е правоприемник на 

активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната 

ветеринарномедицинска служба.  

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 52 от 2017 година 

Изменена и допълнена е Наредба № І-157 от 2002 г. Разписва се процедурата за подаване 

на заявление за издаване на дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно 

средство по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни 

услуги на Министерството на вътрешните работи с притежавания от лицето - заявител 

квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този начин органите по отчета 



на водачите изпращат потвърждение или отказ до лицето по електронен път. При изпратено 

потвърждение лицето трябва да се уведомява, че документът ще бъде издаден след 

заплащане на съответната такса и може да бъде получен лично. 

Изменена и допълнена е Наредба № І-1201 от 2010 г. Регламентират се основанията, при 

наличието на които чужденецът се освобождава от звено за краткосрочно настаняване при 

Специалния дом за временно настаняване на чужденци. Това е възможно, когато: чужденецът 

е подал молба за закрила по Закона за убежището и бежанците; административен съд отмени 

заповедта за краткосрочно настаняване; административният орган, издал заповедта за 

краткосрочно настаняване, я оттегли, отмени или измени с друга; възникне основание за 

законно пребиваване на територията на Република България или лицето е предадено на друг 

орган на държавна власт с оглед реализиране на негови законови правомощия. 

Изменена и допълнена е Инструкция № Із-417 от 2010 г. Актуализира се образецът на 

декларация, с която заявителите за издаване на свидетелство за управление на МПС 

заявяват, че обичайното им пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз и 

нямат издадено от такава държава редовно свидетелство.  

Изменена и допълнена е Инструкция № 39 от 2011 г. Внедрява се нов процес по 

събирането на вземанията и автоматизирането на комуникацията между Министерството на 

вътрешните работи и Националната агенция по приходите. Той трябва да доведе до единен 

подход за всички типове документи (фиш, електронен фиш, наказателно постановление), 

намаляване на нуждата от работа с преписки на хартия, освен в случаите на изричното им 

изискване от страна на НАП, намаляване обема на ръчна работа чрез автоматизиране на 

ръчните процеси, намаляване на риска от възникване на операторски грешки при подготовката 

и обмена на данни, актуалност на данните, синхронизирани ежедневно между системите на 

НАП и МВР. 

Изменена и допълнена е Наредба № 20 от 2011 г. Актът се привежда в съответствие с 

изискванията на европейското законодателство по отношение на правилата за безопасност и 

стандартите за пътническите кораби. 

Изменена и допълнена е Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. Предоставя се възможност на 

вносителите на проекти на познавателна книжка, на учебник или на учебен комплект, които не 

са присъствали на заседанието за обявяване на общата оценка на проектите, да получат 

становищата на оценителите с имената на съответните оценители в тридневен срок от 



откритото заседание. Заличават се изискванията за поставяне на специален гриф върху 

одобрените познавателни книжки и учебници, както и за изписване на рецензентите на 

издателството и имената на оценителите. Установява се срок, в който вносителите се 

задължават да предоставят в МОН по три екземпляра от одобрената познавателна книжка, 

учебник или учебен комплект във вида, в който ще се разпространяват. 

 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Народно събрание - Закон за изменение на Закона по пътищата 

- Закон за изменение на Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2017 г. 

- Решение за създаване на Временна комисия за 

проучване изпълнението на процедурата по избор 

на нов тип боен самолет 

Предстоящо 

обнародване 

Министерски съвет Постановление № 124 от 28 юни 2017 г. за 

одобряване на допълнителен трансфер по 

бюджета на държавното обществено осигуряване 

за 2017 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Конституционен съд Решение № 7 от 27 юни 2017 г. по конституционно 

дело № 2 от 2017 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

- Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за устройството и дейността на 

Държавно предприятие "Национална компания 

"Железопътна инфраструктура" 

- Изменения от 2014 г. на Морската трудова 

конвенция от 2006 г. на Международната 

организация на труда одобрени от 

Международната конвенция на труда на нейната 

сто и трета сесия, Женева, 11 юни 2014 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Комисия за финансов 

надзор 

Правилник за устройството и дейността на 

Комисията за финансов надзор и на нейната 

администрация 

Предстоящо 

обнародване 



 

ИНТЕРЕСНО 

 

30 юни 

Събор на св. славни и всехвални 12 апостоли. Празнуват: Апостол 

1 юли 

Международен ден на архитектурата 

Св. безсребреници Козма и Дамян. Празнуват: Дамян, Дамяна, Дамянка, Даме, Кузман и 

др. 

2 юли 

Световен ден на неидентифицираните летящи обекти (НЛО) 

Международен ден на спортния журналист 

4 юли 

Международен ден на кооперативите 

6 юли 

Световен ден на целувката 

ЗАБАВНО 

*** 

Час на класния. Учителката предлага темата да бъде "Какъв мечтаеш да станеш." 

- Искам да стана добър и честен съдия. За да мога да защитавам справедливо моите 

съотечественици! - казва Николай. 

- Мечтая да стана депутат! - казва Иван. 

- Така ще мога да прокарам закони, от които да не се възползва олигархията, а които да 

облагодетелстват моите съотечественици.  

- Аз искам да стана полицай! - казва Георги. 

- За да мога да внасям ред и да пазя спокойствието на моите съотечественици. 

- А ти, Александър - какъв искаш да станеш?! - пита учителката.  

- Ами, при това положение - аз искам да стана съотечественик! 

*** 
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