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http://www.ciela.net/svobodna

" Най-трудно е да се отговори

Намерете отговорите

 

• АКЦЕНТИ - Държавен

 

Обнародвано е Постановление № 32 от 9 февруари 2017 г

която партиите, коалициите и инициативните

по Българската национална телевизия

центрове при произвеждането на

определя стойността на агитационните

заплащани от партиите, коалициите

национална телевизия и Българското

връзка с предстоящите избори. 

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. 15 от 2017 година

ление № 32 от 9 февруари 2017 г. С него

и инициативните комитети заплащат предизборните

телевизия и Българското национално радио

произвеждането на изборите за народни представители

агитационните клипове и другите платени

коалициите и инициативните комитети и излъчвани

Българското национално радио и техните регионални

 

 

17.02.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

С него се приема Тарифа, по 

заплащат предизборните предавания 

радио и техните регионални 

представители на 26 март 2017 г. Тя 

платени форми на реклама, 

и излъчвани по Българската 

техните регионални центрове във 



Изменено и допълнено е Постановление № 31 от 2017 г. В него се включва нова 

разпоредба, която предвижда по предложение на заместник министър-председателя по 

вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната, съгласувано с Централната избирателна 

комисия, да се одобрят допълнителни разходи по бюджета на ЦИК за покриване на цената по 

договор/договори за обществена поръчка във връзка с осигуряването на машинното гласуване. 

Обнародвано е Решение № 2 от 7 февруари 2017 г. Конституционният съд реши, че 

изискването на Конституцията структурата на прокуратурата да е в съответствие с тази на 

съдилищата означава задължително създаване на прокуратури, съответстващи по вид и 

степен на изброените в Конституцията съдилища. Това изискване не съдържа задължение за 

съответствие на териториалните звена на прокуратурата с тези на съдилищата. Към 

специализираните съдилища със закон могат да бъдат създавани специализирани 

прокуратури.  

Обнародвано е Решение № 1500 от 6 февруари 2017 г. Отменят се по-голямата част от 

разпоредбите на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, поради 

неспазване на процедурните правила при изготвяне проекта на акта. 

Обнародвано е Споразумение между Република България и Алжирската 

демократична и народна република. Актът цели непрекъснатото развитие и 

усъвършенстване на качеството на съобщителните връзки и информационните технологии 

между двете страни, както и за осигуряването на тяхната надеждност. Страните осъществяват 

сътрудничеството чрез обмен на информация и документация, включително по отношение на 

технологии, нови проекти, международни търгове и други, чрез двустранни консултации, 

посещения на експерти и учредяване на работни групи, обмен на специалисти и програми за 

обучение. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 16 от 2017 година 

Обнародван е Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над 

регистрираните одитори. С него се уреждат съставът и правомощията на комисията, 

организацията на работа ѝ, контролът на качеството на дейността на регистрираните одитори, 

както и сътрудничеството и обменът на информация с компетентните органи на други 

държави. 

Обнародвани са Стандарти и критерии за бордовите конструкции на еднокорпусни 

кораби за сухи насипни товари. Те регламентират размерите на бордовите конструкции, 



минималната дебелина на рамовите ребра, долните и горните бракети, профилите на 

бордовите ребра, подпорните бракети, заваръчните съединения от ребра и крайни бракети, а 

също минималната нетна дебелина на бордовата обшивка. 

Обнародвани са Стандарти на собствениците. Преглед и поддръжка на люковите 

закрития на кораби за насипни товари. Разписват се методите за поддръжка и проверка 

на люковите закрития и системите за отваряне, затваряне, закрепване и запечатване на 

люковете. 

Обнародвани са Технически разпоредби относно средствата за достъп за проверки. Те 

са изготвени с цел улесняване извършването на цялостни и щателни проверки и измервания 

на дебелината на корабните конструкции съгласно международните критерии. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерски съвет - Постановление № 34 от 16 февруари 2017 г. 

за изменение и допълнение на Постановление 

№ 288 на Министерския съвет от 2016 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за социално 

подпомагане, приет с Постановление № 243 

на Министерския съвет от 1998 г. 

- Постановление № 35 от 16 февруари 2017 г. 

за преобразуване на Факултет "Компютърни 

системи и управление" в структурата на 

Техническия университет - София, във 

Факултет "Компютърни системи и технологии" 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

образованието и науката 

- Правилник за устройството и дейността на 

Националния дворец на децата 

- Правилник за устройството и дейността на 

астрономическите обсерватории и 

планетариуми 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

транспорта, 

Производствен стандарт за алтернативни 

средства за защита от корозия на товарни 

Предстоящо 

обнародване 



информационните 

технологии и съобщенията 

нефтени танкове или танкери за суров нефт 

 

ИНТЕРЕСНО 

 

19 февруари 

Световен ден за защита на китовете 

20 февруари 

Световен ден на социална справедливост 

21 февруари 

ЮНЕСКО – Международен ден на майчиния език 

България – Ден на оказване на признателност към лицата, съпротивлявали се срещу 

нацизма в Република България 

Преп. Тимотей. Св. Евстатий, архиеп. Антиохийски. Празнуват: Евстати, Евстатий, 

Евстатия 

22 февруари 

Световен ден на идеята за побратимяване 

Международен ден в подкрепа на жертвите на престъпления 

ЗАБАВНО 

*** 

В шотландски затвор в килията си говорят: 

- Ти за какво си? 

- Ами с една тухла разбих прозореца на една бижутерия и отмъкнах всички бижута? 

- И как те хванаха? 

- Ами на следващия ден като отидох да си прибера тухлата. 

*** 
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