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Изменен и допълнен е Правилник

въоръжените сили на Република България

повишаване на образованието

военнослужещите, оптимизира се

(старшинския) състав, създават

въоръжените сили. Това се постига

военна служба, опростяване на процедурите

разписване на реда за назначаване

военни училища в чужбина и за приравняване
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***  

"Честит първи учебен ден!" 

Нека ученето продължи със Ciela! 

*** 

 

НОРМИ 

Държавен вестник, бр. 74 от 2017 година

Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България. Подобряват се възможностите

образованието и квалификацията, свързани с кариерното

птимизира се преминаването на войниците (матросите

създават се предпоставки за преодоляване

се постига чрез регламентиране на реда за

ане на процедурите по назначаване и преназначаване

назначаване на длъжност на български граждани

и за приравняване на квалификацията им и

 

15.09.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

година 

за прилагане на Закона за отбраната и 

се възможностите и редът за 

с кариерното развитие на 

 (матросите) в сержантския 

преодоляване на некомплекта във 

реда за повторно наемане на 

преназначаване на длъжност, 

граждани, завършили висши 

им и други. 



Изменена е Наредба № 60 от 2006 г. Промените са свързани със закриването на 

Националната ветеринарномедицинска служба и прехвърлянето на активите, пасивите, 

архива, правата и задълженията ѝ на Българската агенция по безопасност на храните. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 75 от 2017 година 

Изменен е Законът за радиото и телевизията. Съветът за електронни медии вече ще 

представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си, не по-късно от 31 март на 

следващата година. Досега Съветът беше задължен да представя отчет на всяко 

шестмесечие. 

Обнародвано е Постановление № 192 от 2017 г. Допълнителни трансфери в размер на 120 

хил. лв. по бюджетите на 13 общини са предвидени за ремонт, възстановяване, изграждане и 

довършване на военни паметници. Финансиране получават проекти, за които има готовност да 

бъдат реализирани в кратки срокове. Това са ремонтът на параклиса-костница "Св. Арх. 

Михаил" във военното гробище-музей в Добрич, ремонтът на храма-костница "Св. Троица" в с. 

Гюешево, възстановяването на арката на входа на 5-и конен полк в гр. Брезник, ремонтите на 

военния паметник в с. Равногор и на паметника-костница в гр. Тръстеник, доизграждането на 

паметник с имената на загиналите във войните от гр. Средец (бивше с. Карабунар), 

довършване на военен паметник в с. Драгичево и изграждане на паметник на генерал-майор 

Ваклин Церковски в кв. Църква, община Перник, ремонт на паметниците на загиналите във 

войните в с. Агатово и в с. Горна Росица, на паметника-костница "Св. Иван Рилски" в гр. 

Кресна, на къщата-паметник "Полк. Серафимов" и на паметника на загиналите във войните в с. 

Свежен, както и на храм-паметника "Св. Вкмч Георги Победоносец" в с. Левуново, 

доизграждане в Силистра на Стена на славата на загиналите във Втората световна война 

чинове от 31-и пехотен полк и изграждане на нов мемориален комплекс с паметник на 

загиналите във войните в с. Драговищица. 

Обнародвано е Постановление № 193 от 2017 г. Правителството осигури необходимите 

средства за довършване на Храм "Св. св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских" в 

кв. "Младост", гр. Габрово. 

Обнародвано е Постановление № 194 от 2017 г. 100 млн. лв. са отпуснати за ремонт на 

участъци от републиканската пътна мрежа с цел подобряване на състоянието й и повишаване 

на безопасността на движение. С тях ще се финансират дейности по текущо поддържане на 

републиканската пътна мрежа, включващи ремонт на асфалтовата настилка и на мостови 

съоръжения, локални ремонти, отводнителни мероприятия, ландшафтно оформяне, 



възстановяване на ограничителни системи, пътни знаци, полагане на хоризонтална 

маркировка, бетонови работи и други. 

Обнародвано е Постановление № 195 от 2017 г. Кабинетът прие нова Тарифа за таксите, 

които се събират в системата на предучилищното и училищното образование. 30 лева ще 

струва провеждането на изпит по един предмет за валидиране на компетентности, придобити 

чрез неформално обучение (извън системата на професионалните обучения) и информално 

(самостоятелно) учене. Самият документ за валидиране ще се издава срещу 10 лева. 10 лева 

ще е таксата за разглеждане на заявление за одобряване на програма за обучение за 

повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Самата оценка на 

програмата за обучение ще струва 100 лева. 50 лева ще е тарифата при промяна на 

обучители в програмите. Нова е и таксата за обучение по ограмотяване - 300 лева на човек за 

600 учебни часа в курс за 15 души. 540 лева ще се събират за 1080 учебни часа за 

придобиване на компетентности за завършен прогимназиален етап (в курс до 15 човека). За 

придобиване на компетентност само за завършен клас от прогимназиален етап ще се плащат 

180 лева на човек за 360 учебни часа в курс до 15 души. Документът предвижда също промяна 

в някои такси, събирани досега. Разглеждането на заявление за откриване на частна детска 

градина или училище се увеличава от 100 на 150 лева. В постановлението са посочени и 

размерите на 16 такси, които ще се събират за обучение на граждани на трети държави, 

навършили 16 години. 

Изменена и допълнена е Наредба № 8 от 2016 г. Намалява се броят на училищните 

документи и се създават все повече възможности за преминаването им в електронен вариант. 

Цели се облекчаване на административната тежест за учителите и директорите на 

образователните институции. 

Обнародвана е Наредба № 5 от 8 септември 2017 г. С нея се уреждат условията и редът за 

прилагане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете, 

насочена към осигуряване подкрепа на производителите на плодове, които са пострадали от 

забраната на внос на някои продукти от Европейския съюз към Руската федерация. 

Обнародвана е Инструкция № 8121з-1161 от 5 септември 2017 г. Разписват се 

организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на 

вътрешните работи. Конвоирането е принудително отвеждане на едно или повече лица по 

определено направление от конвоен наряд. 



Изменена и допълнена е Инструкция № 8121з-929 от 2014 г. Регламентира се дейността 

по използване на сигнално-охранителни известителни системи и на служебни кучета, 

актуализира се редът за инструктаж и отвод на нарядите при отдалечени райони. Променя се 

и редът за извършване на инструктажи, като се разширява кръгът от длъжностни лица които ги 

извършват. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерство на 

финансите 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на 

продажби в търговските обекти чрез фискални 

устройства 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията, 

Министерство на 

вътрешните работи, 

Министерство на 

околната среда и 

водите 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване 

на автомобилен превоз на опасни товари 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

правосъдието 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до 

търговския регистър 

Предстоящо 

обнародване 

Централна 

избирателна комисия 

Решение № 4884-ЕП от 14 септември 2017 г. 

относно обявяване на Асим Ахмедов Адемов за 

член на Европейския парламент на освободеното 

място на Мария Иванова Габриел 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

15 септември  



Международен ден на демокрацията 

Международен ден на локомотивния машинист 

Световен ден за борба с лимфома 

България - Първи учебен ден 

През 1971 г. на тази дата официално е учредена международната природозащитна 

организация Грийнпийс. 

 

16 септември 

Международен ден за защита на озоновия слой 

Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. Людмила Чешка. Св. Киприан, митр. Киевски и 

Московски. Празнуват: Людмил, Людмила 

17 септември 

Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов. Св. мчца Теодотия. Св. Нил, еп. Египетски. 

Празнуват: София, Вяра, Надежда, Любов, Софка, Верка, Вера, Надя, Люба, Любка, 

Любен, Любомир, Любо, Любчо, Севда и др. Празник на гр. София 

21 септември 

Ден на глобалното прекратяване на огъня и отказ от насилие 

Световен ден на болестта на Алцхаймер 

ЗАБАВНО 

*** 

- Мили сине,  

Мъчно ни е за теб. Много ни е тежко откакто си в затвора, няма кой да прекопае лозето, няма 

кой да засади картофите...  

- Мила мамо,  

И вие ми липсвате. Лозето по-добре въобще не го копайте, че за това, дето ще го намерите ще 

ми лепнат поне още 20 години, че и вас ще ви вкарат при мене! 

- Мили сине,  

С писмото ти дойдоха някакви полицаи. Изкопаха цялото лозе, нищо не намериха.  

- Мила мамо,  

Каквото можах да направя - направих. Картофите трябва да засадите сами!  

*** 
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