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" Най-трудно е да се отговори

Намерете отговорите

 

• АКЦЕНТИ - Държавен

Обнародвано е Постановление № 167 от 10 август 2017 г.

одобри допълнителни разходи 

земеделието, храните и горите

противоградови ракети на Изпълнителната

профилактика на техниката. Плановете

част от страната да се пази по самолетен

стигат до границата. 

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. 66 от 2017 година

ение № 167 от 10 август 2017 г. С него

разходи в размер 5 млн. лева по бюджета

горите. Средствата са предназначени за попълване

Изпълнителната агенция "Борба с градушките

Плановете на кабинета са през следващите

по самолетен способ, а ракетните площадки

 

18.08.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

С него Министерският съвет 

бюджета на Министерството на 

за попълване на резерва с 

градушките" и за извършване на 

следващите години по-голямата 

площадки в Южна България да 



Изменено и допълнено е Постановление № 64 от 2016 г. Оптимизира се приемът на 

студенти в професионални направления и специалности от регулираните професии, които са 

получили положителна оценка на проекта за програмна акредитация. До изтичането на срока 

за искане на програмна акредитация приемът на студенти в тези професионални направления 

и специалности не трябва да надхвърля 30% от капацитета на съответното професионално 

направление или специалност, но в рамките на свободния капацитет. Създава се възможност 

министърът на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването, да 

предлага на Министерския съвет при необходимост и по-голям прием в специалности от 

регулираните професии от професионални направления "Обществено здраве" и "Здравни 

грижи". При определянето на план-приема на висшите училища се дава възможност за 

взимане под внимание на оценките на Националната агенция за оценяване и акредитация 

след оповестяване на данните от рейтинговата система, но не по-късно от 1 януари на 

съответната година, за която се определя приема. 

Изменено е Постановление № 90 от 2000 г. Променя се размерът на отпусканите стипендии 

за студенти, докторанти и специализанти - чужденци, приети за обучение във висши училища и 

научни организации у нас по междуправителствени спогодби за образователен, научен и 

културен обмен или по актове на Министерския съвет. Повишаването на размера на 

стипендията от 150 лв. на 200 лв. ще допринесе за осъществяването на националната 

политика за привличане към родината на младите ни сънародници зад граница. 

Обнародвано е Решение № 202 от 24 март 2016 г. С него се утвърждава Национална 

здравна карта на Република България и областни здравни карти. Разписват се конкретни 

потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от 

професионално направление "Здравни грижи" за осигуряването на достъп на населението до 

медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области и от легла 

за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на 

съответните структури за всички области. Фиксирани са съществуващи лечебни заведения, 

направен е анализ на състоянието в областите, включително относно необходимите лекари и 

лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление 

"Здравни грижи" от извънболничната медицинска помощ в областите. Определени са видовете 

медицински дейности, които се планират на регионално ниво. Създадена е карта на 

необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното 

прилагане високотехнологична медицинска апаратура, както и карта на спешната медицинска 

помощ, съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ. 



• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 67 от 2017 година 

Обнародвано е Постановление № 170 от 11 август 2017 г. Министерският съвет одобри 

допълнителни средства в размер на 79 942 068 лв. за увеличение на учителските заплати с 

15%, считано от 1 септември 2017 г. Един от стратегическите приоритети на правителството е 

увеличението на инвестициите в образованието. Водеща задача е системата на 

предучилищното и училищното образование да бъде осигурена с мотивирани и 

квалифицирани педагогически специалисти. За изпълнението на тази цел е необходимо 

поетапно повишаване на възнагражденията на педагозите, като до края на четиригодишния 

мандат на управление заплатите трябва да бъдат удвоени. 

Обнародвана е 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. Изпълнението на дейностите по Мярката за хуманно отношение към 

животните се подпомага за осигуряване на условия за отглеждане на животните, водещи до 

повишаване на хигиената, подобряване на здравето на животните и повишаване на 

безопасността на труда, за осигуряване на качествени и безопасни храни и за опазване на 

околната среда. По реда на наредбата се подпомагат земеделски стопани, които се 

задължават да спазват доброволно поети ангажименти за изпълнение на дейности, 

допринасящи за хуманното отношение към едрите преживни животни и/или дребните 

преживни животни, които надхвърлят задължителните минимални стандарти. 

Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2014 г. За гарантиране на биосигурността и 

възпрепятстване възникването и разпространението на заразни и паразитни заболявания по 

животните и човека, се въвежда изискване новите животновъдни обекти за отглеждане на 

космат дивеч, с изключение на вида чинчила - Chinchilla laniger да се изграждат извън 

регулацията на населените места, а обектите за отглеждане на пернат дивеч и на диви свине 

да се изграждат на отстояния от съответно други животновъдни обекти за промишлено 

отглеждане на птици и свине. 

Изменен е Устройственият правилник на Комисията за защита на конкуренцията. 

Осигурени са допълнителни щатни бройки в дирекция "Обществени поръчки и концесии" и в 

общата администрация, обособена в дирекция "Административна", в Комисията за защита на 

конкуренцията. Запазена е общата численост на персонала, като увеличението е за сметка на 

дирекция "Антитръст и концентрации". 



Обнародвана е Наредба № 6 от 3 август 2017 г. за извършване на процесуални 

действия и удостоверителни изявления в електронна форма. С нея се уреждат 

изискванията към интернет страниците на органите на съдебната власт, техническите 

изисквания за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в 

електронна форма и начините за извършването им, както и форматите и техническите 

изисквания, на които трябва да отговарят електронните документи, изпращани към и от 

органите на съдебната власт, и начините за подаването им от гражданите и организациите. 

Определят се форматите на сканираните документи и на другите електронни доказателства, 

съхранявани по електронните дела, начините за плащане по електронен път на държавни 

такси, разноски и други задължения към органите на съдебната власт, техническите 

изисквания към потребителските, машинните и други интерфейси на информационните 

системи, използвани от органите на съдебната власт, електронните адреси, на които могат да 

се изпращат електронни изявления от органите на съдебната власт, в зависимост от 

определените начини на извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления. 

Разписани са изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, 

включително изискванията за интерфейси, стандарти за обмен, формати на предаваните 

електронни документи и начинът на обмен между органите на съдебната власт и правилата 

относно оперативната съвместимост и сигурния обмен на електронни документи с лицата, 

осъществяващи публични функции, с организациите, предоставящи обществени услуги, и с 

административните органи съгласно закона за електронното управление.  

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерски съвет - Постановление № 171 от 16 август 2017 г. за 

приемане на Устройствен правилник 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството 

- Постановление № 175 от 17 август 2017 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за защита на 

класифицираната информация 

Предстоящо 

обнародване 

Висш съдебен съвет Правилник за администрацията в съдилищата Предстоящо 

обнародване 



ИНТЕРЕСНО 

 

18 август 

Международен ден на бездомните животни 

Ден на миньора 

Международен ден на морските фарове 

19 август 

Световен хуманитарен ден 

20 август 

Св. прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски. Празнуват: Самуил 

23 август 

Международен ден в памет на жертвите на робството и неговата забрана 

Европейски ден за възпоменание на жертвите на сталинизма и нацизма 

Св. мчк Луп. Св. Ириней, еп. Лионски. Преп. Флорентий. Празнуват: Вълко 

ЗАБАВНО 

*** 

Назначили известен адвокат за служебен защитник на опасен престъпник, когото 

застрашавала смъртна присъда. Председателят на съда се приближил до адвоката и му 

поръчал да даде на обвиняемия най-добрия съвет.  

След кратък разговор между адвоката и обвиняемия, последния скочил и избягал през 

прозореца.  

На упрека на председателя на съда адвоката отговорил: 

- Но нали вие ми казахте да му дам най-добрия съвет! 

*** 
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