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• АКЦЕНТИ - Държавен

Изменена е Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна 

дейност. Прецизира се редът за

на съответните наказания на лицензирани

на младежта и спорта. 

Обнародвано е Постановление № 124 от 28 юни 2017 г

допълнителен трансфер в размер

престой и ползване на дейности

ЕАД от правоимащите ветерани от

Сиела Норма АД 

бул. Владимир Вазов 9, София 1510 

Тел.: + 359 2 903 00 00 

http://www.ciela.net 
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***  

отговори на въпрос, на който отговорът

Намерете отговорите на всички въпроси със Ciela!

*** 

 

НОРМИ 

Държавен вестник, бр. 53 от 2017 година

Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна 

редът за установяване на административните

лицензирани спортни организации в рамките

новление № 124 от 28 юни 2017 г. Министерският

размер на 6840 лв. за разплащане на 

дейности и услуги в базите на "Профилактика, 

ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали

 

07.07.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна 

административните нарушения и налагане 

в рамките на Министерството 

Министерският съвет одобри 

на извършените разходи за 

Профилактика, рехабилитация и отдих" 

военнопострадали. 



Обнародвано е Постановление № 125 от 29 юни 2017 г. Определя се еднократна помощ в 

размер на 250 лв. за първокласниците, чиито семейства имат ниски доходи. Такава ще получат 

семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи 

път и имат средномесечен доход на член от семейството за предходната година по-нисък или 

равен на 400 лв. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, сираци и 

деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за 

закрила на детето. Срокът за подаване на заявление-декларацията за отпускане на помощта 

след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна 

година. 

Обнародвано е Постановление № 127 от 29 юни 2017 г. Допълнителни разходи в размер 

на 3 298 449 лв. постъпват по бюджета на Министерството на образованието и науката. 

Средствата са за предвидени в централния бюджет и са изплащане на членския внос на 

България в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия. Изплащането на 

сумата ще даде възможност да се извършат предвидените в научната програма на 

организацията дейности на българските учени. Обединеният институт за ядрени изследвания е 

междуправителствена организация, създадена на основата на споразумение, подписано на 26 

март 1956 г. от 11 страни-учредителки, между които и България. Към настоящия момент 

пълноправни членове на института са 18 държави, включително от Европейския съюз. 

Институтът има многогодишна научноекспериментална експертиза и разполага с уникална 

научна инфраструктура, като осъществява връзки с над 800 научни центрове и университети в 

62 страни. Основните направления на дейността му са физика на елементарните частици, 

ядрена физика и ядрени реакции, физика на тежките йони, неутронна и реакторна физика, 

медицинска физика и радиационна биология, физика на твърдото тяло, нанотехнологии и нови 

материали, информационни и комуникационни технологии, образователна програма. 

Обнародвано е Постановление № 128 от 29 юни 2017 г. Кабинетът определи критерии за 

средищните детски градини и училища. За да бъде обявена за средищна, в една детска 

градина трябва да се обучават най-малко четири деца в задължителна предучилищна възраст 

от друго населено място. Условието е в селищата, откъдето са децата, да няма градина или 

училище, което да организира задължително предучилищно образование. Също така, 

градината трябва да е на най-малко разстояние от мястото, откъдето идват децата, измерено 

по асфалтов път. Условието се въвежда, тъй като в планинските райони често пъти по-

краткият път е без асфалтова настилка, а това е пряко свързано с безопасното пътуване на 

децата до съответната детска градина или училище. В училище, което кандидатства за статут 



на средищно, трябва да има най-малко 10 пътуващи от други населени места ученици в 

задължителна училищна възраст. В предложенията допълнително трябва да се посочи какви 

са възможностите за осигуряване на целодневната организация на учебния ден, както и за 

осигуряване на обедното хранене на децата. 

Обнародвано е Постановление № 129 от 29 юни 2017 г. Правителството одобри 

допълнителни разходи за 2017 г. за изпълнение на мерки за сигурност и обезпечаване на 

събитията при провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. По 

бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. се разпределят 9 500 000 лв., по 

бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" - 500 000 лв., а по бюджета на 

Столична община - 2 000 000 лв. Целта е да бъдат осигурени минималните изисквания, 

отнасящи се до подобряване на радиопокритието и капацитета на съществуващата 

радиокомуникационна среда на територията на София и в сградата на НДК. Ще се подобри 

оперативната съвместимост и комуникация между различните институции, свързани с 

организацията и провеждането на Председателството - МВР, НСО, ДАНС, Министерски съвет, 

Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС и НДК. Също така ще се 

осигури единна платформа за интегриране на системите за видеонаблюдение и обмен на 

информация със системите на СДВР, Столична община, летище София и НДК. Платформата 

ще осигури интеграция на системи и различни източници на информация, надграждането с 

аналитични функционалност, последващо автоматично свързване с регистри и автоматично 

генериране на аларми на база предварително дефинирани сценарии и модели за поведение. 

За целите на Председателството системата ще бъде интегрирана със системите за 

видеонаблюдение на НДК, Столична община, СДВР - МВР, летище София и "Метрополитен" 

ЕАД. 

Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на Държавно 

предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура". Осъществяват 

се промени в организационната структура на "Национална компания "Железопътна 

инфраструктура". Увеличава се броят на железопътните секции от 4 на 6, като се създават 

нови секции с центрове Бургас и Шумен, с точно определени граници. В железопътните секции 

ще се обособят и райони за поддържане на железния път и съоръженията. С тази промяна в 

структурите на Поделение "Железен път и съоръжения" на регионално ниво, ще се постигане 

подобряване нивото на сигурност по главните направления на мрежата и особено в 

участъците с по-интензивен трафик; повишаване на ефективността от диагностиката върху 

състоянието на железния път поради намаляване на размера на контролните територии; 



възможност за концентриране на ресурсите по поддържането (най-вече на работната сила) и 

тяхното ефективно използване при решаване на проблеми в участъци с влошено техническо 

състояние. 

Обнародван е Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов 

надзор и на нейната администрация. С него се уреждат основните въпроси, свързани с 

устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и със структурата и функциите на 

нейната администрация. Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и 

финансов надзор с цел защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените 

лица, осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари и 

осигуряване на адекватна и стабилна инфраструктура на финансовите пазари. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 54 от 2017 година 

Изменен е Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. 

Променя се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2017 г., като 

от 1 януари до 30 юни тя ще бъде в размер на 161,38 лв., от 1 юли до 30 септември - 180 лв., а 

от 1 октомври до 31 декември - 200 лв. 

Изменен е Законът за движението по пътищата. Отпада пътният знак, който 

предупреждава за камери по пътищата. На законово ниво се регламентират проверките с 

патрулки, оборудвани с камери. Прекратява се регистрацията на автомобил от шест месеца до 

година, ако собственикът му го е дал на някого, който няма книжка. 

Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Държавна агенция "Държавен 

резерв и военновременни запаси". Закрива се териториалното звено на ведомството във 

Враца. Решението ще способства за намаляване на административните разходи по 

издръжката на агенцията и ще повиши ефикасността на дейността ѝ. Текущите и архивни 

документи от закритата дирекция ще бъдат разпределени съобразно тяхното естество и 

предадени за съхранение към други териториални дирекции и към Централното управление на 

агенцията. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 55 от 2017 година 

Обнародвано е Постановление № 130 от 29 юни 2017 г. С него се приема Устройствен 

правилник на Министерството на земеделието, храните и горите. Отразява се 

преобразуването на Министерството на земеделието и храните в Министерство на 

земеделието, храните и горите. Създават се и се преобразуват дирекции, като се прецизират 



техните функции. Със заключителните разпоредби се изменя подзаконовата нормативна 

уредба, относима към функциите на Министерството на земеделието, храните и горите и 

правомощията на министъра и на заместник-министрите. 

Изменено и допълнено е Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. 

Вицепремиерът по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина 

Захариева ще бъде председател на Националния съвет по антикорупционни политики. В 

състава на Съвета се включват допълнително представител на вицепремиера по обществения 

ред и сигурността и министър на отбраната - член на политическия му кабинет, директорът на 

Центъра за превенция и противодействие на корупцията, както и представител на 

Националното сдружение на общините. 

Изменено и допълнено е Постановление № 138 на Министерския съвет от 2014 г. 

Вицепремиерът Валери Симеонов ще ръководи Националния съвет по демографска политика 

към Министерския съвет. Заместник-председател на Съвета ще е министърът на труда и 

социалната политика Бисер Петков. Разширява се съставът на консултативния орган и се 

актуализират министерствата, чиито представители влизат в него съобразно новата структура 

на Министерския съвет. 

Обнародвано е Постановление № 134 от 5 юли 2017 г. Кабинетът одобри допълнителни 

трансфери в размер на 246 645 лв. за изплащане на стипендии на ученици от общинските и от 

държавните спортни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта. 

Обнародвано е Постановление № 135 от 5 юли 2017 г. Средства в размер на 62 235 лв. се 

отпуснати и за изплащане на стипендии на учениците от общинските и от държавните 

училища, финансирани от Министерството на образованието и науката. 

Обнародвано е Постановление № 136 от 5 юли 2017 г. Министерският съвет предостави 

близо 6 млн. лв. на общините за реализирани проекти по Националната програма 

"Оптимизация на училищната мрежа". С тях се осигуряват финансово дейности по модулите 

"Оптимизиране на училищната мрежа", "Рационализация на мрежата от професионални 

училища" и "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, 

ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование". 

Обнародвано е Постановление № 137 от 5 юли 2017 г. Правителството гласува 

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на 



труда и социалната политика за 2017 г. Увеличават се утвърдените средства по програма 

"Интеграция на хората с увреждания" с 15,7 млн. лв. Средствата ще се предоставят на 

общините за предоставяне на услугите личен асистент, социален асистент и домашен 

помощник на хората, за които е извършена социална оценка по операция "Независим живот". 

Обнародвано е Постановление № 138 от 5 юли 2017 г. 200 хил. лв. се предоставят по 

бюджета на съдебната власт за нуждите на Прокуратурата на Република България. 

Средствата са предназначени за закупуване на микробуси, които след осигуряването на 

подходящо оборудване ще функционират като мобилни центрове за разследване. По бюджета 

на община Долна баня са одобрени 228 000 лв. Те са за ремонт на дома за деца, лишени от 

родителска грижа "Констанца Ляпчева", във връзка с преструктурирането му в център за 

настаняване от семеен тип. За целта е необходимо преустройство и обособяване на 

помещенията, за да се създаде среда, близка до семейната, в която децата да се чувстват 

добре и спокойни. 

 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерство на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете 

строежи 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството 

- Наредба за изменение на Наредба № 13 от 2001 

г. за принудителното изпълнение на заповеди за 

премахване на незаконни строежи или части от тях 

от органите на Дирекцията за национален 

строителен контрол 

- Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-25 

от 2012 г. за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на 

консултантите за оценяване на съответствието на 

Предстоящо 

обнародване 



инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор 

Министерство на 

отбраната 

Правилник за устройството и дейността на 

Централния артилерийски технически изпитателен 

полигон 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

7 юли 

Европейски ден на шоколада 

8 юли 

Световен ден за борба с алергиите 

10 юли 

Ден на тишината - за последователите на Мехер Баба 

11 юли 

Световен ден на човечеството 

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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