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" Най-трудно е да се отговори

Намерете отговорите

 

• АКЦЕНТИ - Държавен

Изменен и допълнен е Законът

са насочени към осигуряване на

инвеститорите, облекчаване на административната

на ценни книжа, включително чрез

административни производства.

довереника на облигационерите

се възможностите за уреждане

разноските по принудително и

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. 62 от 2017 година

ът за публичното предлагане на ценни книжа

на по-голяма прозрачност на пазара и

на административната тежест за публични

включително чрез съкращаване на сроковете за 

тва. Въвежда се задължение за емитента да

облигационерите при подготовка и провеждане на общото

уреждане на отношенията между облигационерите

изпълнение върху имуществото на емитента

 

04.08.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

за публичното предлагане на ценни книжа. Промените 

пазара и защита интересите на 

публични дружества и емитенти 

 произнасяне по отделни 

емитента да оказва съдействие на 

на общото събрание. Уреждат 

облигационерите във връзка с 

на емитента за вземания на 



облигационерите, като те ще се разпределят с решение на общото събрание, ако не е 

уговорено друго. 

Изменен и допълнен е Законът за военните паметници. Военен паметник ще бъде и 

недвижимо материално свидетелство в памет и прослава на българските граничари, загинали 

при охрана или отбрана на държавната граница. 

Изменена и допълнена е Наредба № 11 от 2011 г. Въвеждат се нови изисквания за 

максимално допустимата маса на двуосно моторно превозно средство с триосно полуремарке 

превозващо при интермодални транспортни операции един или повече контейнери или 

сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута - 42 тона, на триосно моторно 

превозно средство с двуосно или триосно полуремарке превозващо при интермодални 

транспортни операции един или повече контейнери или сменяеми каросерии с обща 

максимална дължина до 45 фута - 44 тона, на двуосни автобуси - 19,5 тона, както и по 

отношение на моторни превозни средства, използващи алтернативни горива. 

Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2004 г. Намалява се изискуемата информация, 

която следва да се отразява в корабния дневник. Отразени са структурните промени в 

Изпълнителна агенция "Морска администрация". 

Изменена и допълнена е Наредба № І-45 от 2000 г. Създава се ред за служебното 

прекратяване на регистрацията на превозно средство с наложена заповед за прилагане на 

принудителна административна мярка - прекратяване на регистрацията на пътно превозно 

средство, както и ред при отнемане на свидетелството за регистрация част втора и табелите с 

регистрационен номер, в случаите предвидени в Закона за движение по пътищата. Разписва 

се и процедура за възстановяване на регистрацията след изтичане срока на наложената 

принудителна административна мярка. 

Изменена и допълнена е Наредба № І-51 от 2001 г. Въвежда се задължение полицейските 

органи в случаите, в които е дете - чужденец търси международна закрила, да уведомяват 

Държавната агенция за бежанците. Председателят на агенцията трябва да разполага с тази 

информация, предвид обстоятелството, че той отговаря за предоставяне, отказ и 

прекратяване на международна закрила в Република България; отнемане на временна 

закрила; спиране и прекратяване на производството за предоставяне на международна 

закрила; вземане на решения по молби за събиране на семейства; вземане на решения по 

други молби на чужденците, на които е открито производство за предоставяне на 



международна закрила или им е предоставена международна закрила в Република България. 

Агенцията следва да разполага с навременна информация за движението на децата-

чужденци, търсещи закрила, предвид тяхната уязвимост и нуждата от адекватна закрила и 

планиране на последваща подкрепа. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 63 от 2017 година 

Изменен и допълнен е Данъчно-осигурителният процесуален кодекс. Данните, получени 

по реда на взаимната помощ и административното сътрудничество, включително обменът на 

информация с други държави, се приемат за данъчна и осигурителна информация, която може 

да бъде разкривана само при условията и по реда, предвидени в международен договор или в 

разпоредбите на кодекса. Разширява се кръгът на лицата, по отношение на които може да се 

ангажира отговорност за задълженията на дружеството, като в този кръг се включват и лица, 

които по силата на нотариално заверено пълномощно от управителя на юридическото лице 

управляват цялостната му дейност, както и собствениците на капитала. С цел избягване на 

често срещани случаи в практиката, в които миноритарните собственици на капитала 

извършват поредица от сделки, с които променят собствеността на дружествата и в резултат 

на това избягват процедурата по обявяване в несъстоятелност, е предвидена отговорност за 

същите в случаите, в които едновременно или последователно, в период, не по-дълъг от три 

месеца, прехвърлят дружествени дялове или акции, чиято сума представлява мажоритарен 

дял от капитала. 

Изменен и допълнен е Наказателно-процесуалният кодекс. Регламентира се провеждане 

на разпоредително заседание от състава на съда с участие на прокурора, подсъдимия и 

неговия защитник, пострадалия или неговите наследници, представител на ощетеното 

юридическо лице, повереника, в което се решават окончателно въпросите относно 

допуснатите процесуални нарушения в досъдебната фаза и се преклудира възможността за 

отмяна на това основание на присъда или решение на съд. След влизането в сила на 

съдебния акт от разпоредителното заседание и насрочването на делото за разглеждане 

страните не могат да правят възражения и да искат връщането му на прокурора на това 

основание пред въззивната или касационната инстанция. Предотвратява се съществуващата 

възможност за констатиране на допуснати нарушения в досъдебната фаза едва в края на 

първоинстанционното или въззивното производство и връщане на делото в предходната фаза. 

Усъвършенства се действащата нормативна уредба на бързото и незабавно производство 

чрез създаване на единен процесуален ред за ускорено разследване в досъдебната фаза и се 

разширява приложното му поле. 



Изменен и допълнен е Законът за Българската банка за развитие. С оглед на целите и 

дейностите, за които е създадена Българската банка за развитие, и компетенциите на 

министъра на икономиката, последният се определя за орган, упражняващ правата на 

държавата в капитала на банката. 

Обнародвано е Постановление № 152 от 27 юли 2017 г. С него се приемат актуализирани 

списъци на продуктите, свързани с отбраната, и на изделията и технологиите с двойна 

употреба, които подлежат на контрол при внос. С това България изпълнява поети ангажименти 

за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение. 

Обнародвано е Постановление № 153 от 28 юли 2017 г. Правителството одобри 

допълнителни разходи и трансфери за 2017 г. по бюджетите на общини в общ размер на 35,1 

млн. лева. Средствата ще се използват приоритетно за ремонт на общинска улична мрежа на 

територията на редица населени места и за реализиране на инфраструктурни проекти в 

подкрепа на общинската социална и жилищна среда. Предоставени са допълнително и 1,5 

млн. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за закупуването на апаратура и 

за изграждане на структура по кардиология, в т.ч. инвазивна кардиология в МБАЛ "Силистра". 

Изменено и допълнено е Постановление № 110 от 2010 г. Актуализира се съставът на 

Съвета за развитие към Министерския съвет, с оглед новата структура на кабинета.  

Изменено и допълнено е Постановление № 192 от 2009 г. За председател на Съвета за 

административната реформа е определен заместник министър-председателят Томислав 

Дончев. Към членовете на съвета се добавя председателят на Държавна агенция "Електронно 

управление" с цел осигуряване на връзката между административната реформа и 

електронното управление. В съответствие с поетите ангажименти на правителството за 

намаляване на административната тежест като основен акцент в административната реформа, 

към съвета се създава и Регулаторен борд. Основните му функции ще се състоят в 

извършване на периодични секторни прегледи на административното регулиране и 

административния контрол на стопанската дейност и в даване на становища относно 

предложени за въвеждане регулаторни режими или друга форма на увеличаване или 

намаляване на регулаторната тежест за гражданите и бизнеса. 

Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2006 г. Уреждат се производствата по издаване на 

разрешение за включване на капиталови инструменти в базовия собствен капитал от първи 

ред, на разрешение за включване на междинната или годишната печалба в базовия собствен 



капитал от първи ред и на одобрение за включване на капиталови инструменти и подчинени 

заеми в допълнителния капитал от първи ред, съответно в капитала от втори ред. Посочват се 

всички необходими данни и документи, които банките следва да представят за издаване на 

отделните разрешения и одобрения, както и реда за разглеждането им. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Народно събрание - Закон за изменение и допълнение на Закона за 

съдебната власт 

- Закон за изменение и допълнение на Закона за 

опазване на околната среда 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

труда и социалната 

политика 

Министерство на 

здравеопазването 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на 

разрешения за работа на лица, ненавършили 18 

години 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

- Наредба № 3 от 31 юли 2017 г. за условията и 

реда за производство, пускане на пазара, търговия, 

преопаковане, транспортиране и съхранение на 

продукти за растителна защита 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 

"Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони" от 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

отбраната 

- Правилник за изменение на правилника за 

устройството и дейността на Националния 

военноисторически музей 

- Протокол за съвместно обучение на военни 

служители между Министерството на отбраната на 

Предстоящо 

обнародване 



Република България и Министерството на 

националната отбрана на Румъния 

Българска народна 

банка 

Наредба за информацията и документите, с които 

се доказва изпълнението на изискванията към 

временния и извънреден управител на банка 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

4 август 

Международен ден на бирата (отбелязва се първия петък на м. август) 

6 август 

Световен ден на борба за забрана на ядреното оръжие и Ден на Хирошима 

Международен ден "Лекарите в света за мир" 

Ден на милосърдието 

8 август 

Ден на Асоциациата на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

9 август 

Международен ден на коренното население  

10 август 

В България – Професионален празник на готвачите 

ЗАБАВНО 

*** 

Делото се проточва. Обвиняемият пита адвоката си: 

- Още колко време ще продължи? 

- За мен още около час, а за теб - от три до пет години. 

*** 
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