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ОФИЦИАЛЕН
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" Най-трудно е да се отговори

Намерете отговорите

 

• АКЦЕНТИ - Държавен

Обнародван е Правилник за организацията и 

него се определя редът за конституиране

за формиране и осъществяване

взаимодействие с неправителствени

провеждане на заседанията, както

законопроекти и други актове на

изслушванията, проучванията и анкетите

въпросите на Европейския съюз

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. 35 от 2017 година

Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

конституиране на Народното събрание и промени

осъществяване дейността на парламентарните 

неправителствени организации. Разписват се сесиите

заседанията, както и процедурата за внасяне, обсъждане

ове на Народното събрание. Уреждат се парламентарният

проучванията и анкетите, както и парламентарното наблюдение

съюз. 

 

05.05.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

дейността на Народното събрание. С 

събрание и промени в ръководството, 

парламентарните групи и комисиите, за 

се сесиите и графиците за 

обсъждане и приемане на 

се парламентарният контрол, 

парламентарното наблюдение и контрол по 



Обнародвано е Постановление № 81 от 26 април 2017 г. Правителството отпуска средства 

в размер на 195 345 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на 

деца с изявени дарби. С тях ще бъдат насърчени ученици от общински и държавни училища в 

системата на Министерството на образованието и науката, постигнали високи резултати на 

олимпиади и състезания. 

Обнародвано е Постановление № 82 от 26 април 2017 г. Приема се нова Наредба за 

единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 

"Право" и професионална квалификация "юрист".  Специалността "Право" ще се изучава само 

в редовна форма на обучение. Увеличава се хорариумът на дисциплините "Наказателно 

процесуално право", "Данъчно право", "Международно публично право" и "Право на ЕС". 

Дисциплината "Административно право и административен процес" се разделя на три 

дисциплини - "Административно право (обща част)", "Административно право (специална 

част)" и "Административен процес". В рамките на общата програма на обучение ще се въведе 

възможност за специализирано обучение по чужд език с юридическа насоченост. 

Обнародвано е Постановление № 83 от 27 април 2017 г. Променя се размерът на таксата, 

която се събира за налагане на обезпечителни мерки, когато акт на Европейския съюз 

предвижда това. 

Обнародвано е Постановление № 84 от 27 април 2017 г. Одобрени са допълнителни 

разходи по бюджета на МВР в размер на 1 247 973 лв. Дейностите, които ще бъдат 

финансирани с тях, са от първостепенно значение за ефективното изпълнение на 

мероприятията по противодействие на засилен миграционен натиск по границите и целят 

повишаване на техническата обезпеченост на граничните контролно-пропускателни пунктове. 

Част от тези дейности са довършителни по започнали през 2016 г. проекти. 

Изменена и допълнена е Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и 

изискванията към тях. Производителите ще могат да произвеждат или използват за целите 

на производството на продуктите си иновативни аерозолни флакони с незапалим компонент, 

които да са с максимално допустимо налягане до 15 bar. Създава се възможност за 

увеличаване на дебита и качеството на пулверизиране на продуктите, използващи 

иновативните аерозолни флакони, което е в полза на потребителите. Привеждат се 

разпоредбите на действащата наредба, касаещи етикетирането, към международните и 

европейските правила и норми с цел повишаване информираността на потребителите, 

опазване и защита на тяхното здраве и живот. 



Изменен е Правилникът за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на 

инвеститорите. Разширяват се правомощията на управителният съвет на фонда, който ще 

управлява и Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници. Урежда се структурата 

на последния и начините за набиране и разходване на средствата от него. 

Обнародвано е Решение № 12547 от 21 ноември 2016 г. Отменя се  Наредба № 27 от 2010 

г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика". Основание за това 

Върховния административен съд намира в нарушаването на императивното правило на чл. 26, 

ал. 2 ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от 

компетентния орган съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на 

съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите 

лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.   

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 36 от 2017 година 

Обнародвана е Декларация на Народното събрание на Република България. 

Парламентът изрази дълбока тревога от развитието на кризата в Република Македония. 

Българските депутати определят агресията срещу македонски народни представители като 

недопустимо посегателство върху институцията парламент и демокрацията. Посочва се, че 

насилието не може да бъде средство за разрешаване на политически спорове. Призовава се 

към мъдрост и въздържане от всякакви провокации, които могат да ескалират до 

междуетнически конфликт. 

Изменена и допълнена е Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за 

предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните 

заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко". От 2017/2018 учебна 

година, прилаганите в страната ни схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" се обединяват 

в една обща за предлагане на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните 

заведения. Това налага изготвяне и нотифициране в Европейската комисия на Националната 

стратегия за прилагане на схемата за предоставянето на плодове и зеленчуци, мляко и млечни 

продукти в учебните заведения за период от шест години. С нея се определят нуждите на 

схемата, приоритетите, целевата група, очакваните резултати, инструментите, с които ще 

бъдат постигнати заложените цели, съпътстващите мерки и др. Възможно ще е 

финансирането на съпътстващи мерки, насочени към запознаване на децата със селското 

стопанство и повишаване на тяхната информираност по отношение на здравословното 



хранене, биологичното земеделие, местните хранителни вериги, борбата с разхищение на 

храна и др. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Народно събрание - Решение за избиране на министър-председател 

на Република България 

- Решение за приемане на структура на 

Министерския съвет на Република България 

- Решение за избиране на Министерски съвет на 

Република България 

Предстоящо 

обнародване 

Министерски съвет - Постановление № 87 от 3 май 2017 г. за 

откриване на филиал в структурата на Русенския 

университет "Ангел Кънчев" в гр. Видин 

- Постановление № 88 от 3 май 2017 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери за 

закупуване на учебници, учебни комплекти и 

учебни помагала за децата и учениците в 

общинските детски градини и училища за 2017 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

здравеопазването 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 5 от 2006 г. за диагностиката, за профилактиката 

и контрола на местните паразитози 

- Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2016 

г. за определяне на основния пакет от здравни 

дейности, гарантиран от бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

5 май 

Международен ден на акушерката 

Ден на протест на хората с увреждания 

Св. вмчца Ирина. Празнуват: Ирина, Ирена, Иринка, Ириней, Мирослав, Мирчо, 

Мирослава, Мира и др. 



6 май 

Ден на храбростта 

Св. вмчк Георги Победоносец. Св. прав. Иов Многострадални. Празнуват: Георги, 

Гергана, Георгия, Гергина, Гергин, Герга, Гинка, Гюро, Ганчо, Ганка, Генко, Жорж, Гошо, 

Жоро, Галя, Галин, Галина, Гана, Ганчо, Ганка, Гиргин, Гюро, Гюрга. Професионален 

празник на военни, овчари, пастири и млекари 

8 май 

Международен ден на Червения кръст и Червеният полумесец 

9 май 

Ден на Европа 

Св. прор. Исаия. Св. мчк Христофор. Пренасяне мощите на св. Николай Мирликийски 

чудотворец. Празнуват: Христофор 

11 май 

Световен ден на молитвата 

Ден на библиотекаря 

Св. равноапостолни Методий и Кирил. Св. свщмчк Мокий. Празнуват: Кирил и Методий, 

Методия, още Киро, Кирчо, Кирилка, Методи, Методийка 

ЗАБАВНО 

*** 

В съда: 

- Свидетелю, знаете ли какво ви очаква в случай, че дадете на съда лъжливи показания? 

- Да, ново "Ауди" А6, тъмно син металик и кожен салон! 

*** 
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