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• АКЦЕНТИ - Държавен

Изменен и допълнен е Устройствения

неговата администрация. Отразява

кабинета. Приети са промени

политическите кабинети на вицепремиерите

за четирите кабинета). Заместник

- Томислав Дончев и Валери Симео

вицепремиерите Екатерина Захариева

за Българското председателство

подготовката и провеждането на

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. 39 от 2017 година

Устройственият правилник на Министерския съвет и на 

Отразява се одобрената от Народното

промени и по отношение на разпределението

вицепремиерите, без да се променя досегашният

Заместник министър-председателите, които не ръководят

Валери Симеонов, ще разполагат с по девет съветници

Захариева и Красимир Каракачанов - с по

председателство на Съвета на ЕС 2018 става Национален

провеждането на Председателството. 

 

19.05.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

правилник на Министерския съвет и на 

Народното събрание структура на 

разпределението на щатовете в 

досегашният им общ брой (26 

които не ръководят министерства 

девет съветници и сътрудници, а 

с по четирима. Министърът 

Национален координатор за 



Обнародвано е Постановление № 91 от 11 май 2017 г. С него правителството осигури 

средства в размер на 1,93 млн. лв. за спешно подобряване на водоснабдяването в община 

Хасково. За целта е сключено споразумение между Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството и общината за целево финансиране на обект "Допълнително аварийно 

водоснабдяване на гр. Хасково" от водно тяло BG3G00000NQ009 "Порови води в Неоген - 

Кватернер - Хасково" с подобектите към него. Заради установеното несъответствие в 

качеството на водата по химичен показател "уран" и радиологичен показател обща "алфа 

активност" в някои тръбни кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване на част от 

града, от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково, незабавно са предприели мерки 

за реорганизация на схемата на водоснабдяване и изключване на водоизточниците с най-

високо отклонение от посочените показатели с цел превенция на общественото здраве. 

Въпреки това, подаваната вода от "Северна вододайна зона", която е с доказано добри 

физикохимични и радиологични показатели, не може да компенсира водните количества от 

изключените от експлоатация кладенци и се очаква преминаване към режимно 

водоснабдяване. За преодоляване на създалата се кризисна ситуация е необходимо да се 

дублират някои от компрометираните кладенци и да се възстановят или подменят части от 

съществуващите водопроводи. Посочените аварийни мерки трябва да бъдат изпълнени в най-

кратки срокове, за да се намали рискът за здравето на живеещите в Хасково и да се ограничи 

режимното водоподаване през следващите месеци. 

Изменено е Постановление № 67 от 2017 г. Отстранява се допусната техническа грешка в 

разпределените за Министерството на вътрешните работи средства за подготовка на 

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., без да се променя 

общата отпусна сума от 8 млн. лева. Повече средства се предвиждат за доставка на 

специализирани моторни превозни средства за сметка на тези, определени за помощни 

(защитни) средства и специално оборудване, както и за изграждане на команден ситуационен 

център на Столична дирекция на вътрешните работи. 

Изменено и допълнено е Постановление № 85 от 2007 г. Уреждат се правомощията и 

задълженията на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на 

външните работи и на министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския 

съюз 2018 във връзка с организацията и провеждането на председателството. Последният е 

натоварен с представляването на Република България на заседанията на Съвет "Общи 

въпроси", когато се разглеждат въпроси, свързани с ротационното председателство на Съвета 

на Европейския съюз. 



• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 40 от 2017 година 

Обнародвано е Решение № 5 от 11 май 2017 г. по конституционно дело № 12 от 2016 г. 

Отхвърля се искането за обявяване на противоконституционност и за установяване на 

несъответствие с чл. 63 от Договора за функциониране на Европейския съюз на § 18, ал. 1, ал. 

2, ал. З, ал. 4 и ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.). Параграфът се отнася до 

производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергийни обекти, 

които са изградени със средства от национална или европейска схема за подпомагане. 

Изменен е Устройственият правилник на Изпълнителна агенция "Одит на средствата 

от Европейския Съюз" към министъра на финансите. Прецизират се правомощията на 

изпълнителния директор и се съобразяват функциите му с всички действащи, приложими за 

дейността на Агенцията, регламенти и национални нормативни актове, като се предвижда 

ръководителят на Одитния орган да утвърждава стратегически и годишен одитен план на 

Агенцията. Отпадат задълженията на Агенцията като Одитен орган по програмата, 

финансирана със средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

Обнародвано е Решение № 12773 от 24 ноември 2016 г. Отменени са разпоредби от 

Наредбата за медицинска експертиза, относно методиката за прилагане на отправните точки 

за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти, както и относно самите 

отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на 

увреждане в проценти (при проблеми с пикочни органи). 

Обнародвано е Решение № 5921 от 12 май 2017 г. Връща се предходната редакция на 

разпоредби от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията. Нормите са отменени в 

частта относно извършените промени за длъжността "директор" в дирекция "Информационно 

обслужване и технологии". В останалата част оспорването на изменението и допълнението на 

акта от ДВ,  бр. 27 от 2015 г. е отхвърлено като недопустимо поради липсата на правен 

интерес от страна на ищеца. 

Обнародвано е Решение № 13406 от 8 декември 2016 г. Отменена е Наредба № 10 от 

04.03.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение". 

Основанието е липса на обосновка за приемането на нова наредба, което не следва да е 

самоцел, а се определя от развитието на обществените отношения в съответната сфера. 



Обнародвано е Решение № 13199 от 5 декември 2016 г. Върховният административен съд 

отменя Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по 

хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и 

лицево-челюстна хирургия. В мотивите към проекта на наредбата не е било посочено какви 

финансови и други средства са необходими, за да могат лечебните заведения да отговорят на 

всички, предвидени в наредбата изисквания по отношение на обема медицински дейности, 

осигуряване на необходимите помещения, оборудване и обзавеждане на помещенията 

/кабинети, манипулационни, чакални, приемни, санитарни възли, болнични стаи/, осигуряване 

с медицинска апаратура и техника, лаборатории, персонал с необходимата квалификация и 

пр.  

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерски съвет - Постановление № 94 от 18 май 2017 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за възстановяване на 

транспортните разходи или на разходите за наем 

по месторабота на педагогическите специалисти в 

институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование за 2017 г. 

- Постановление № 95 от 18 май 2017 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за 

работното време, почивките и отпуските 

- Постановление № 96 от 18 май 2017 г. за 

допълнение на Постановление № 374 от 2016 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2017 г. 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

финансите 

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2003 г. 

за условията и реда за вписване в регистъра и 

изискванията към дейността на обменните бюра 

Предстоящо 

обнародване 

ИНТЕРЕСНО 

 

19 май 



Световен ден за борба с хепатита 

20 май 

Международен ден на метрологията 

Европейски ден на морето 

21 май 

Световен ден за културно развитие 

Св. равноапостолни Константин и Елена. Празнуват: Константин и Елена, още Динко, 

Ели, Елин, Елка, Илона, Койчо, Коста, Костадин, Костадинка, Костадинко и др. 

22 май 

Международен ден за биологично разнообразие 

23 май 

Световен ден на кръводарителя 

Празник на Националната разузнавателна служба 

24 май 

Европейски ден на парковете 

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

Св. св. Кирил и Методий. Професионален празник на учители, учени, ученици и 

просветни дейци 

25 май 

Ден на безследно изчезналите деца 

Спасовден. Празнуват: Сотир, Спас, Спаска, Спасена, Спасуна. Професионален празник 

на хлебари, шофьори, строители, хотелиери, цветари и др. общо 20 професии 

ЗАБАВНО 

*** 

Колкото пъти се запозная с някой адвокат, прокурор, съдия или ченге, все повече се 

убеждавам, че истината, само истината и цялата истина, са три съвсем различни неща. 

*** 

РЕДАКЦИЯ 

Главен редактор: Валентина Савчева 

Отговорен редактор: Сузана Георгиева 

Безотговорен редактор: Веселин Петров 

Електронна поща: actual@ciela.net 



Брой абонати към 28 април 2017 г. - 3374 


