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Обнародвани нормативни актове

Други обнародвани нормативни актове:

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Фонда за компенсиране на инвеститорите (ДВ
бр. 35 / 02.05.2017 г.)

Постановление № 81 от 26 април 2017 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през 2017 г., приета с
Постановление № 46 на Министерския съвет от
2017г. ( ДВ, бр.35 от 2017г.)

Фондът за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) има
нов правилник. Измененията са инициирани от
Комисията за финансов надзор (КФН). Промените са
във връзка със Закон за възстановяване и
преструктуриране на кредитните институции и
инвестиционни
посредници
и
имат
за
цел
синхронизирането му с действащата нормативна
уредба.
Управителният съвет на фонда вече ще управлява и
Фонда за преструктуриране на инвестиционни
посредници (ФПИП). За тази цел е предвиден нов
отдел в администрацията на ФКИ - „Дейности на
ФПИП”, който е независим и обособен от структурните
звена на Фонда за компенсиране на инвеститорите,
ангажирани с дейността по компенсиране на
инвеститорите, и ще подпомага управителния съвет на
ФКИ при упражняване на функциите му по управление
и използване на ФПИП. Съгласно нормативната
уредба с решение на управителния съвет на фонда
средства на ФПИП могат да бъдат възлагани за
управление на Българската народна банка (БНБ)
срещу възнаграждение. Разходите, свързани с
управлението на ФПИП, са част от общите
административни разходи на Фонда за компенсиране
на инвеститорите.
Постановление №82 за приемане на наредба за
единните държавни изисквания за придобиване
на висше образование по специалността „Право“
и професионална квалификация „юрист“. (ДВ
бр. 35 / 02.05.2017 г.)
Специалността „Право” ще се изучава само в редовна
форма на обучение. Новият нормативен акт е факт
след проучване на междуведомствена работна група,
което
констатира
морално
остарял
модел,
неоправдано завишен прием на студенти и липса на
адекватна подготовка по право на Европейския съюз.
Според новия план ще бъде увеличен хорариумът на
дисциплините „Наказателно процесуално право”,
„Данъчно право”, „Международно публично право” и
„Право на ЕС”. Ще бъде въведена възможността за
изучаване на чужд език с правна насоченост. След
завършването на основната програма пък е
предвидено и въвеждането на специализирани
магистърски
програми
с
цел
по-тясната
специализация на юристите. Като основна мярка за
преодоляване на проблемите в качеството на
юридическото
образование
ще
се
въведе и
изчерпателен единен ред на държавния изпит.
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Постановление № 83 от 27 април 2017 г. за изменение
и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет (ДВ, бр. 35 от 2017 г.)
Постановление № 87 от 3 май 2017 г. за откриване на
филиал в структурата на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ в гр. Видин ( ДВ, брой: 37, от 2017 г.)
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. ( ДВ, брой: 37, от 2017 г.)

Внесени законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на
Изборния кодекс
Внесен на 10.05.2017г. в Комисия по правни въпроси,
Комисия по регионална политика, благоустройство и
местно самоуправление от народни представители от
различни политически формации.
С проекта - Закон за изменение и допълнение на
Изборния кодекс се предлага подобряване на
правната уредба, като се отчитат възникналите по
време на произведените след влизането му в сила
избори, предложенията, направени от ЦИК относно
организацията и произвеждането на избори през
2014г., препоръките на Венецианската комисия, на
ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение
на изборите и на Групата държави срещу корупцията
(ГРЕКО).
Най-основно законопроектът цели предоставяне на
възможността за гласуване на хора, изтърпяващи
наказание лишаване от свобода (за по-леки
престъпления), както и на тези с увреждания от
различен тип, които до момента не са имали право да
гласуват.
Също се предлага и скъсяване на предизборната
кампания от 30 на 21 дни, тъй като анализи сочат, че
кампанията започва твърде рано спрямо изборния
ден. Предлагат се и други правно-технически
изменения, с които да се усъвършенства кодексът.

Правен бюлетин бр. 37

Законопроект за изменение и допълнение на
Гражданския процесуален кодекс
Внесен на 10.05.2017г. в Комисия по правни въпроси
от народни представители от различни политически
формации.
Действащата
уредба
на
заповедното
и
изпълнителното производство в ГПК съдържа
разпоредби, които според внеслите законопроекта не
предвиждат достатъчно гаранции за ефективна
защита на правата на гражданите.
Важна е предложената промяна относно вземанията
на банките в заповедното производство (заповедното
производство е съдебна процедура, която цели
заявителят (кредиторът) да събере по бърз начин
вземането си от своя длъжник по опростен ред). С
промяната се предвижда подаденото от длъжника
възражение да спира изпълнението. Целта е да се
гарантират
справедливост,
равнопоставеност
и
защита на длъжниците на банки, които са в
невъзможност да погасят задълженията си.
Сред целите на законопроекта е да се подобри
процедурата по призоваването, като се предоставят
допълнителни
гаранции
за
намирането
и
уведомяването на длъжника, тъй като това ще даде на
гражданите възможност своевременно да защитят
правата си. В тази връзка се предлага увеличаване на
срока, в който длъжникът да бъде търсен – в рамките
на един месец да се гарантират поне три посещения
на адреса му, като най-малко едно да бъде в
неработен ден. Допълнително се предвижда справка

за адреса на длъжника да се извършва служебно от
съда, както и проверка на неговата месторабота, за да
може да бъде призован чрез работодателя. Предлага
се и назначаване на особен представител на
длъжника в заповедното производство, който може
ефективно
и
своевременно
да
предприеме
необходимото в неговата защита.
Предлага се и възможност за разрешаване на
установен в практиката проблем – липса на
информация за банкова сметка, по която да се
превеждат суми. Предвижда се посочване на номер на
банкова сметка в съдебното решение.
Със законопроекта се предвижда още възлагане на
събирането на публични вземания на държавните
съдебни изпълнители, а не само на вземания на
органите на съдебната власт, каквато е настоящата
регламентация.

Календар

Българската Фасилити
29.05.2017г., от
Мениджмънт Асоциация
14:00ч.до18:00 ч.,
организира обучения по
„Интерпред“,
„Европейски стандарти във
София
фасилити мениджмънта EN 15221“
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