
бул

ОФИЦИАЛЕН

http://www.ciela.net/svobodna

" Най-трудно е да се отговори

Намерете отговорите

 

• АКЦЕНТИ - Държавен

Обнародвано е Постановление № 156 от 3 август 2017 г.

увеличаване на капитала на "Национален

ЕАД, във връзка с финансовото осигуряване

сграда за нуждите на Българското

г. 

Обнародвано е Постановление № 15

млн. лв. за финансиране изграждането

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. 64 от 2017 година

Постановление № 156 от 3 август 2017 г. 28 млн

на "Национален дворец на културата - Конгресен

финансовото осигуряване на преустройството и адаптирането

Българското председателство на Съвета на Европейския

Постановление № 157 от 4 август 2017 г. Одобряват

изграждането на разширение на метрото - Трета

 

11.08.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

млн. лв. са предвидени за 

Конгресен център София" - 

и адаптирането на основната 

Европейския съюз през 2018 

Одобряват се допълнителни 17,3 

Трета метролиния, етапи I 



и II, участъка от бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ж.к. Овча купел, както и за укрепване, 

преустройство и основен ремонт на сграда към Софийската духовна семинария. 

Обнародвано е Постановление № 158 от 4 август 2017 г. Кабинетът гласува допълнителни 

разходи по бюджета на Министерския съвет за довършване на Средновековен манастир "Св. 

Йоан Предтеча" в кв. Веселчане, гр. Кърджали в размер на 200 000 лв. 

Обнародвано е Постановление № 159 от 4 август 2017 г. Средства в размер на 98 600 лв. 

са отпуснати за изплащане на обезщетения по сключени през второто тримесечие на т. г. 

споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по 

приключили граждански, административни и наказателни производства. 

Обнародвано е Постановление № 160 от 4 август 2017 г. Близо 8 млн. лв. се предоставят 

за изпълнение на дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците 

от бедствия в област Варна и общините Бургас, Велико Търново, Габрово, Перник и Столична 

община. С тях ще се разплатят извършени непредвидени разходи за спасителни и неотложни 

аварийни работи при овладяване на бедствени положения и кризисни ситуации, за неотложно 

възстановяване на инфраструктурни обекти и възстановителна помощ за пострадали от 

бедствия граждани. 

Обнародвано е Постановление № 161 от 4 август 2017 г. Приема се нова Наредба за 

представителите по индустриална собственост. С нея се разписват условията и редът за 

придобиване и преустановяване на правото за упражняване на професията "представител по 

индустриална собственост", за придобиване и признаване на професионална квалификация за 

представител и за поддържане на Регистъра на представители по индустриална собственост. 

Обнародвано е Постановление № 162 от 4 август 2017 г. Правителството одобри 62 млн. 

лв. възмездна финансова помощ за "Холдинг БДЖ" ЕАД. 20 млн. лв. от осигурените средства 

ще послужат за погасяване на задълженията по Втори облигационен заем от 2007 г. на 

Холдинга. До 42 млн. лв. от финансовата помощ ще бъдат разходвани за изплащане на 

дълговете на дружеството във връзка с активирана държавна гаранция по договор за заем, 

сключен между "Холдинг БДЖ" ЕАД и Международната банка за възстановяване и развитие. 

Изменен и допълнен е Правилникът за реда за упражняване правата на държавата в 

търговските дружества с държавно участие в капитала. Уеднаквява се правният режим 

за извършване на сделки от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала 



и дружествата, които те контролират. Постига се и ограничаване на възможностите за 

допускане на нарушения при продажбата на активи от дружествата. 

Изменена и допълнена е Наредба № 6 от 2006 г. При непълнота и при нередовност на 

подадените от работодателя документи за получаване на разрешение за постъпване на 

работа на лице, ненавършило 18 години, директорът на съответната териториална дирекция 

"Инспекция по труда" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 5 дни от датата на 

подаване на искането трябва да уведоми писмено подателя за констатирани непълноти и 

нередовности на документите, като с уведомлението трябва да определи срок не по-кратък от 

5 дни за отстраняването им. 

Изменена и допълнена е Наредба № 12 от 2016 г. Регламентира се какви документи могат 

да се изискват от бенефициентите по 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., какви проверки и към кой момент може 

да извършва Разплащателна агенция за да се установи проектите генерират ли нетни приходи 

по време на тяхното изпълнение и след тяхното завършване. 

Обнародвана е Наредба № 3 от 31 юли 2017 г. Фиксират се условия и ред за производство, 

пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за 

растителна защита, както и издаване на удостоверение за търговия или преопаковане на тези 

продукти. 

Обнародвана е Наредба № 9 от 26 юли 2017 г. Определят се информацията и документите, 

с които се доказва изпълнението на изискванията за назначаване на временен и извънреден 

управител на банка при прилагане на мерки за ранна намеса и при преструктуриране. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 65 от 2017 година 

Изменен и допълнен е Законът за съдебната власт. Разширява се обхватът на забраната за 

упражняване на търговска дейност от магистратите, като тя се разпростира и върху търговска 

дейност под каквато и да е форма, упражнявана както лично, така и с прикритието на трети 

лица. За първи път се въвежда задължение за Висшия съдебен съвет за диалог с 

професионалните организации на съдии, прокурори и следователи, чрез нарочен Съвет за 

партньорство. Последният следва да се състои от представители на всички професионални 

организации, чийто членове са над пет процента от съответния числен състав на съдии, 



прокурори и следователи, но в същото време гарантира и представителство на магистратите, 

които не членуват в такива организации. 

Изменена и допълнена е Наредбата за военния отчет на български граждани и техника 

за мирно и военно време. Усъвършенстват се регламентите за подобряване ефективността 

на изпълнение на задачите от Централно военно окръжие и военните окръжия по воденето на 

военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време. Дефинира се 

предназначението на автоматизираните и картотечните регистри, конкретизират се и се 

уточнява в кой регистър какви военноотчетни документи се изготвят и съхраняват, както и 

отговорностите на структурите по тяхното водене. Подобряват се дейностите по воденето на 

военния отчет и административното обслужване на гражданите, извършвани във военните 

окръжия/отдели и офисите за военен отчет при вписване на запасните на военен отчет. 

Разширяват се структурите, предоставящи информация за освободените или лишените от 

българско гражданство, които следва да бъдат отписани от военен отчет. 

Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Министерството на младежта и 

спорта. Създава се организационна структура на Министерството на младежта и спорта, 

която оптимално и ефективно да подпомогне министъра в изпълнение на неговите функции 

съобразно приоритетите на правителството. Отстранява се констатираното разпокъсване на 

функции между административни звена на ведомството и се преразпределя щатна численост, 

която не е съобразена с обема на възложените дейности и с приоритетите в работата на 

министерството към настоящия момент. 

Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на Националния 

военноисторически музей. Осигурява се по-добро взаимодействие между административни 

звена в структурата на музея, изпълняващи законовите функции. Прецизират се и се 

актуализират функциите им, като се запазва щатната им численост. 

Изменена и допълнена е Наредба № 61 от 2006 г. Отменят се разпоредби, регламентиращи 

идентификацията на едри преживни животни, както и разпоредби, уреждащи идентификацията 

на дребни преживни животни. Отмяната е обоснована от обстоятелството, че посочените 

обществени отношения са уредени с актове от вторичното право на Европейския съюз. 

Изменена и допълнена е Наредба № 6 от 2007 г. Разписват се нормативно критерии, по 

които епизоотичните комисии в общините преценяват дали да позволят или не отглеждането 

на Източнобалканска свиня на територията на съответната община. Определя се минимална 



единица площ за отглеждане при пасищни условия на всяко животно от породата 

Източнобалканска свиня, а именно 2,5 дка за едно животно. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за 

опазване на околната среда 

Предстоящо 

обнародване 

Министерски съвет - Постановление № 167 от 10 август 2017 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета 

на Министерството на земеделието, храните и 

горите за 2017 г. 

- Постановление № 168 от 10 август 2017 г. за 

изменение и допълнение на Постановление № 64 

на Министерския съвет от 2016 г. за условията и 

реда за утвърждаване на броя на приеманите за 

обучение студенти и докторанти в държавните 

висши училища и за приемане на Списък на 

приоритетните професионални направления и на 

Списък за защитените специалности 

- Постановление № 169 от 10 август 2017 г. за 

изменение на Постановление № 90 на 

Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда 

за предоставяне на стипендии на студентите, 

докторантите и специализираните от държавните 

висши училища и научни организации 

- Решение за утвърждаване на Национална 

здравна карта на Република България 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на 

мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 2 от 2014 г. за условията и реда за 

Предстоящо 

обнародване 



предоставяне на финансова помощ по Национална 

програма за подпомагане на лозаро-винарския 

сектор за периода 2014-2018 г. 

Комисия за защита на 

конкуренцията 

Правилник за изменение на Устройствения 

правилник на Комисията за защита на 

конкуренцията 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

12 август 

Международен ден на младежта 

13 август 

Международен ден на левичарите 

15 август 

Успение на Пресвета Богородица. Празнуват: Мария, Мара, Марийка, Мима, Мими, 

Мариана, Марияна, Мариан, Марио и др. 

ЗАБАВНО 

*** 

Oпpaвдaвaт oбвинeн в ĸpaжбa чpeз взлoм. Ha излизaнe oт cъдa aдвoĸaтът ce oбpъщa ĸъм 

oпpaвдaния cи ĸлиeнт: 

– E, дoвoлeн ли cтe oт зaщитaтa ми? 

– Oбщo взeтo, дa. Ho aĸo знaex, чe cъм нeвинeн, нe биx cи aнгaжиpaл aдвoĸaт! 

*** 
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