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Обнародвани нормативни актове

Постановление на Министерски съвет № 103 от
31 май 2017 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за дългосрочните командировки в
чужбина, приета с Постановление № 252 на
Министерския съвет от 2000 г. (ДВ бр. 45 /
06.06.2017 г.)
С Постановлението се правят изменения и допълнения
към Наредбата за дългосрочните командировки в
чужбина.
Застъпват се случите на пътуване с лично превозно
средство на служителите. В тези случаи от страна на
работодателят се изплащат пътни пари в процент от
цената на самолетен билет икономична класа по
финансово изгоден маршрут, определен в приложение
№ 4. Пътни пари в съответния размер се изплащат и
за всеки член на семейството, пътуващ самостоятелно
или съвместно с командирования.
Към Постановлението се правят допълнения, които
поясняват начина на изплащане, като процент от
цената на самолетен билет икономична класа по
финансово изгодния маршрут. Те биват:




при първоначално заминаване или при
окончателно завръщане – от цената на
еднопосочен билет в сезона на пътуване;
при пътуване за ползване на платен годишен
отпуск в България – от цената на двупосочен
билет с валидност един месец в сезона на
пътуване.

Друго допълнение касае пътните пари за пътуване с
лично превозно средство и тяхното изплащане. То
бива:



в български левове в България – при
първоначално заминаване;
във валута в България – при окончателно
завръщане и при пътуване за ползване на
платен годишен отпуск в България.

Постановлението влиза в сила от 6 юни 2017 г.
Наредба на Висш съдебен съвет № 5 от 1 юни
2017 г. за организацията и реда за водене,
съхраняване и достъп до електронните дела и
начина на съхраняване на доказателствата и
доказателствените средства по делата, както и
вътрешния оборот и съхраняването на друга
информация,
обработвана
от
съдебната
администрация (ДВ бр. 43 / 30.05.2017 г.)
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С Наредбата се уреждат общите правила за
организацията, реда за водене, съхраняване и достъп
до електронните дела и начинът на съхраняване на
електронните доказателства и доказателствени
средства по делата, както и вътрешният оборот и
съхраняването на друга информация в електронна
форма, обработвана от органите на съдебната власт.
Информационните системи на органите на съдебната
власт поддържат данни в структуриран вид, методи за
обработката им и функционални възможности, които
съобразно изискванията на закона осигуряват
създаването,
съхранението,
управлението
и
унищожаването на данни, както и всякакви други
приложими форми на обработка.
При
обработката
на
електронни
документи,
електронни
доказателства
и
електронни
доказателствени средства, съдържанието им се
съхранява и достъпът до него се управлява
единствено със средствата на информационните
системи на органите на съдебната власт.
Информационните системи на органите на съдебната
власт осигуряват възможност за регистриране в
електронната регистратура на входящите електронни
документи, електронни доказателства и електронни
доказателствени средства, постъпили съобразно
технологичните способи за изпращане, съгласно
изискванията на наредбата по чл. 360е от Закона за
съдебната власт.
Постановлението влиза в сила от 13 юни 2017 г.

Други обнародвани нормативни актове:
Постановление на Министерски съвет № 100 от 31 май
2017 г. за приемане на Устройствен правилник на
Министерството за Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз 2018 (ДВ бр. 44 /
02.06.2017 г )
Наредба на Министерство на правосъдието за
допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните
архиви на нотариусите и нотариалните кантори (ДВ
бр. 44 / 02.06.2017 г )
Постановление на Министерски съвет № 102 от 31 май
2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието за 2017
г. (ДВ бр. 45 / 06.06.2017 г )
Постановление на Министерски съвет № 105 от 1 юни
2017 г. за отменяне на Наредбата за условията и реда
за разходване на средствата за финансиране на
одобрени проекти на юридически лица с нестопанска
цел,
определени
за
осъществяване
на
общественополезна дейност, за дейности за социално
отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта,
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приета с Постановление № 223 на Министерския съвет
от 2015 г (ДВ бр. 45 / 06.06.2017 г)
Постановление на Министерски съвет № 106 от 5 юни
2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия и контрола над
тях във и от Въоръжените сили на Република
България, приета с Постановление № 278 на
Министерския съвет от 2010 г. (ДВ бр. 46 / 09.06.2017
г.)
Протокол на Министерство на външните работи към
Северноатлантическия
договор
относно
присъединяването на Черна гора (ДВ бр. 47 /
13.06.2017 г.)

Внесени законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Внесен на 05.06.2017 г. в Комисия по бюджет и
финанси, Комисия по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове и Комисия за наблюдение
на предходните агенции и борба със сивата икономика
и контрабандата от народни представители от
различни политически формации.
Проектът
промени:




предвижда

следните

основни

групи

Въвеждат се правилата на Директива (ЕС)
2015/2376 по отношение на задължителния
автоматичен обмен на информация в областта
на данъчното облагане;
Въвеждат се правилата на Директива (ЕС)
2016/881 по отношение на задължителния
автоматичен обмен на информация в областта
на данъчното облагане.

Законопроект за изменение и допълнение на
Административнопроцесуалния кодекс
Внесен на 14.06.2017 г. в
Комисия по правни
въпроси, Комисия по икономическа политика и
туризъм и Комисия по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление от народни
представители от различни политически формации.
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С изменение на АПК се създават гаранции за
изпълнение задължението на административните
органи да се снабдяват по служебен път с информация
и документи, налични при него или при държавни,
общински и съдебни органи, нотариуси, съдебни
изпълнители, както и всеки друг овластен орган или
организация,
разполагащи
със
съответната
информация и документи. Промяната ще доведе до
намаляване
на
административната
тежест
и
съкращаване
на
сроковете
за
издаване
на
административни актове.

Съдебна практика

Решение на Конституционен съд № 6 от 6 юни
2017 г. по конституционно дело № 15 от 2016 г.
(ДВ бр. 48 / 16.06.2017 г)
С решението, Конституционнинят съд постановява, че
в обхвата на израза „други доклади на главния
прокурор за дейността на прокуратурата по
прилагането на закона, противодействието на
престъпността и реализирането на наказателната
политика“ от Конституцията се включват различни
обобщени
и
аналитични
доклади
относно
осъществяваната дейност на прокуратурата по
прилагането на закона, противодействието на
престъпността и реализирането на наказателната
политика.
Народното събрание не може да изисква от главния
прокурор доклад относно дейността на прокуратурата
по конкретно наказателно производство.

Календар
23-24 юни 2017 г.,
MBS 23-24 ЮНИ: Изкуството на
10:00-18:00 ч.,
Best Western
продажбата, роден да продава
Premier Sofia
Airport, София
21 юни 2017 г.,
12:00 ч.
Национален
Пресклуб на БТА,
София

Пресконференция „Пазарът на
недвижими имоти през първото
шестмесечие на 2017 г. и
очаквания до края на годината“
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