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" Най-трудно е да се отговори

Намерете отговорите

 

• АКЦЕНТИ - Държавен

Изменено и допълнено е Постановление № 67 

подготовката и провеждането на

съюз ще бъдат предоставени средства

Със сумата Българската национална

ще изпълни ангажимента на страната

излъчване на събитията по 

задължението да осигури безплатни

медии по време на председателството

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. 49 от 2017 година

Постановление № 67 от 2017 г. За

провеждането на Българското председателство на Съвета

предоставени средства в размер на 5,6 млн. лв., а през

национална телевизия, която е определена за

на страната ни да осигури медийно покритие

по време на Българското председателство

безплатни кадри за всички акредитирани бъл

председателството. Чрез финансирането БНТ ще

 

23.06.2017 г. 

ВЕСТНИК 

vestnik 

отговорът е очевиден!" 

Ciela! 

година 

За 2017 г. за целите на 

на Съвета на Европейския 

а през 2018 г. - 2 млн. лева. 

еделена за телевизия - домакин, 

медийно покритие, продуциране и 

председателство. България има 

акредитирани български и чуждестранни 

БНТ ще осигури необходимата 



техника, съобразно представените й изисквания и ще покрие международните такси за 

разпространение.  

Изменена и допълнена е Тарифата за таксите, които се събират от Българската 

агенция по безопасност на храните. Прецизират се текстовете, които се отнасят до 

съществуващата такса от тарифата, която касае регистрацията на оператори, които търгуват с 

пратки странични животински продукти. Въведена е и нова такса за промяна на името 

(наименованието и/или адреса), седалището на операторите, които търгуват с пратки 

странични животински продукти и/или продукти, получени от тях. 

Обнародвана е Инструкция № 1440 от 12 от 2017 г. С нея се урежда взаимодействието 

между Националната служба за охрана и Министерството на вътрешните работи при 

изпълнение на дейностите, възложени им със закон. То има за цел да осигури своевременно и 

законосъобразно изпълнение на законовите задачи на двете ведомства при максимална 

ефективност чрез оптимално използване на наличните ресурси.  

Изменена и допълнена е Инструкция № 8121з-533 от 2015 г. Актът се привежда в 

съответствие с изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и по-специално с въведения с 

последния специален режим на третиране на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от 

закона. 

Изменена и допълнена е Наредба № 12 от 2016 г. Актуализира се размерът на таксите, 

които се събират от Българската народна банка за справки в Регистъра на банковите сметки и 

сейфове. Въвежда се изискване банките да подават в Регистъра и данни за наличие на запор 

по банковите сметки на физически и юридически лица и за датата на налагането му. 

Изменена и допълнена е Наредба № 16 от 2009 г. Разписват се задълженията за отчетност 

на операторите и участниците в платежни системи, на доставчиците на платежни услуги и 

издателите на електронни пари, както и правомощията на БНБ да следи за редовността на 

отчетите и да иска допълнителна информация в случай на нужда. 

Обнародвано е Инструкция № 1440 от 12 от 2017 г. Върховният административен съд 

обяви нищожността на Заповед № 8121з-437 от 28.04.2016 г. на министъра на вътрешните 

работи за изменение на Заповед № 8121з-791 от 28.10.2014 г. за определяне на размерите на 

допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта между 22,00 и 06,00 ч., за 



полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, условията и реда за 

тяхното изплащане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи. 

• АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 50 от 2017 година 

Изменено и допълнено е Постановление № 76 от 2014 г. Актуализира се 

институционалната рамка по Националния координационен механизъм за проектите по 

Механизма за свързване на Европа в сектор "Транспорт". Това се налага, тъй като България е 

бенефициент на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по Механизма за периода 

2014-2020 г. Съгласно европейското законодателство всяка държава-членка, следва да 

осъществява техническо наблюдение и финансов контрол при изпълнението на проектите. 

Към настоящия момент няма установена нормативна рамка на национално ниво относно 

функциите по техническо наблюдение и финансов контрол на проектите по Механизма за 

свързване на Европа в сектор "Транспорт". С решението се определят съответните отговорни 

органи, което ще подпомогне осигуряването на ефективната координация между ангажираните 

в процеса институции.  

Изменен и допълнен е Класификаторът на длъжностите на военнослужещите в 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия. Промените са свързани с осигуряване на необходимите 

длъжности за военнослужещи по степени в обхвата на военните звания в единствени по рода 

си структури (стационарна опорна комуникационна система, бригадно командване, 

военновъздушна учебна база, център за управление и киберотбрана, група за съхранение на 

танкове и авиационна група) във въоръжените сили. Унифицира се длъжността "Заместник-

началник на многопрофилна болница" за всички многопрофилни болници от състава на 

Военномедицинска академия. За нуждите на Централния артилерийски технически 

изпитателен полигон, Стационарната комуникационна и информационна система, военни 

формирования от Съвместното командване на силите, Сухопътните войски и 

Военновъздушните сили се разкриват специфични длъжности с цел повишаване на експертния 

и технически потенциал, както и с произтичащите задачи и отговорности за определените 

длъжности. Променят се длъжности от Мобилната комуникационна и информационна система 

като се приравняват изискванията за военно звание на основния команден състав в 

съответствие с аналогични структури от въоръжените сили с ранг на "полк". Разширяват се 

възможностите за кариерното развитие на сержантите чрез заемане на длъжности в 

професионална област "п6 - професионална" в съответствие с мисията, функциите и задачите 



на Мобилната комуникационна и информационна система и Стационарната комуникационна и 

информационна система. 

Обнародвано е Споразумение за поддръжка между Министерството на отбраната на 

Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени 

сили на НАТО в Европа (SHAPE). Актът определя обхвата на инфраструктурата, 

осигуряването на дейността и защитата на силите, които трябва да бъдат осигурени на 

Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО в Република България, неговия личен 

състав и техните зависими лица, за да се гарантира продължително осигуряване на мисията и 

дейностите на Щабния елемент, включително и на мотивацията и качеството на живот.  

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Народно събрание Закон за допълнение на Закона за енергетиката Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 64 от 2006 г. за условията и реда на подаване на 

информация по фармакологична бдителност 

Предстоящо 

обнародване 

Министерство на 

вътрешните работи 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ І-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване 

на свидетелство за управление на моторни 

превозни средства, отчета на водачите и тяхната 

дисциплина 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ І-1201 от 2010 г. за реда за временно 

настаняване на чужденци, за организацията и 

дейността на специалните домове за временно 

настаняване на чужденци 

- Инструкция за изменение на Инструкция № Із-417 

от 2010 г. за организацията и технологията на 

работа в структурите на МВР при издаване на 

българските лични документи 

- Инструкция за изменение и допълнение на 

Предстоящо 

обнародване 



Инструкция № 39 от 2011 г. за взаимодействие 

между Министерството на вътрешните работи на 

Националната агенция за приходите 

ИНТЕРЕСНО 

 

23 юни 

Международен ден на детските селища SOS 

Ден на държавната администрация 

24 юни 

Ден на работниците от транспорта 

Рождение на св. Йоан Кръстител. Празнуват: Деян, Деяна, Янко, Янка, Янчо, Енчо, Еньо, 

Янаки, Яни, Янислав, Яна, Янина, Яница, Янка, Янко и др. 

25 юни 

Ден на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) 

26 юни 

Международен ден за подкрепа на жертвите на изтезания 

Международен ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици 

27 юни 

Световен ден на риболова 

Световен ден на борба с диабета 

29 юни 

Ден на река Дунав 

Св. първовърховни апостоли Петър и Павел. Празнуват: Петър, Павел, Петьо, 

Петрана, Пепа, Петя, Павлин, Павлина, Павлета, Кремена, Камен, Пейо, Пенка и др. 

ЗАБАВНО 

*** 

- Подсъдими, защо нямате адвокат?  

- Напусна, след като разбра, че съм невинен за големия обир! 

*** 

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 


