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Обнародвани нормативни актове 

 

Правилник за устройството и дейността на 

Комисията за финансов надзор и на нейната 

администрация (ДВ  бр. 53 / 04.07.2017 г.) 

С правилника се уреждат основните въпроси, 

свързани с устройството и дейността на Комисията за 

финансов надзор и със структурата и функциите на 

нейната администрация. 

Комисията за финансов надзор: 

 осъществява държавния надзор; 

 осъществява държавния застрахователен 

надзор; 

 осъществява държавния осигурителен надзор; 

 регулира дейността на поднадзорните лица. 

В изпълнение на своите правомощия комисията: 

 приема наредби и издава инструкции и 

указания; 

 разработва и прилага правила и системи за 

управление на рисковете на финансовите 

пазари; 

 издава или отказва издаването на разрешения 

(лицензии) и одобрения; 

 извършва проверки по документи и на място 

върху дейността на поднадзорните лица; 

 прилага принудителни административни 

мерки и налага административни наказания; 

 предявява искане за откриване на 

производство по несъстоятелност на 

поднадзорно лице. 

Правилникът отменя Правилника за устройството и 

дейността на Комисията за финансов надзор и на 

нейната администрация (ДВ, бр. 67 от 2016 г.). 

Правилникът влиза в сила от 4 юли 2017 г.  
 

Други обнародвани нормативни актове: 
 
Закон за изменение на Закона за движението по 
пътищата (ДВ  бр. 54 / 05.07.2017 г.) 

Постановление на Министерски съвет № 130 от 29 юни 

2017 г. за приемане на Устройствен правилник на 

Министерството на земеделието, храните и горите (ДВ  
бр. 55 / 07.07.2017 г.)  

Наредба на Министерство на земеделието, храните и 
горите за изменение и допълнение на Наредба № 44 
от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания 
към животновъдните обекти (ДВ  бр. 55 / 11.07.2017 

г.) 

Наредба на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството за изменение на Наредба № 13 от 
2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях от 

органите на Дирекцията за национален строителен 
контрол (ДВ бр. 56 / 11.07.2017 г.) 

Наредба на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи (ДВ бр. 56 / 11.07.2017 г.) 

 

Внесени законопроекти 

 

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за съдебната власт  

Внесен на 04.07.2017 г. в  Комисия по правни въпроси 

от народни представители от различни политически 

формации. 

Предлага се изравняване на статута на изборните 

членове на Висшия съдебен съвет при прекратяване 

на мандата им с този на магистратите, заемали 

длъжностите. 

Предлага се конкретизиране на забраната за 

упражняване на търговска дейност от страна на 

магистратите. Сегашната редакция обхваща само 

случаите, в които такава дейност се упражнява в 

някоя от организационните форми, предвидени в ТЗ.  

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за движение по пътищата  

Внесен на 05.07.2017 г. в  Комисия по транспорт, 

информационни технологии и съобщения и Комисия 

по вътрешна сигурност и обществен ред от народни 

представители от различни политически формации. 

При сега действащото законодателство, на водач 

който не е заплатил наложените му глоби в срок и това 

се установи при проверка на пътя, се отнема 

свидетелството за правоуправление на МПС до 

заплащане на глобите в пълен размер. Минималният 

срок, в който свидетелството може да се случи обаче 

е след края на смяната на контролните органи, в 

съответната централа на регионалното звено „Пътна 

полиция“. С предлаганите промени, се предвижда 

възможност на всички автомобили на контролните 

органи на Министерството на вътрешните работи, 

които разполагат с връзка към Автоматизирана 

информационна система „Административно-

наказателна дейност“, да се инсталира ПОС-

терминално устрайство, чрез които да се събират на 

място (моментално) плащанията на глобите. 
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Предвижда се и втори вариант за заплащане на 

глобите, според който задълженото лице може да 

извърши това в рамките на 2 часа след връчването на 

акта за принудителната административна мярка 

отнемане на свидетелството за управление. 

Законопроект за изменение на Закона за 

радиото и телевизията 

Внесен на 07.07.2017 г. от народни представители от 

различни политически формации. 

С настоящия Законопроект за изменение на Закона за 

радиото и телевизията се предлага да отпадне 

задължението на Съвета за електронни медии за 

внасяне на отчет за първото полугодие, като се запази 

задължението му да внася годишен отчет за дейността 

си.  

Срокът от 6 месеца, предвиден в действащия към 

настоящия момент закон се счита за недостатъчен, за 

да могат да бъдат направени отчетливи и обективни 

изводи за дейността на Съвета за електронни медии. 

Съдебна практика 

 

Решение № 7 на Конституционният съд от 27 

юни 2017 г. по конституционно дело № 2 от 

2017 г. 

С решението Конституционният съд  отхвърля 

искането на тричленен състав на Върховния 

административен съд за установяване на 

противоконституционност на чл. 40, ал. 1, т. 2 от 

Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 

1998 г.; посл. изм., бр. 98 от 2016 г.) в частта, която 

се отнася за работещите пенсионери, регистрирани 

като упражняващи свободна професия и/или 

занаятчийска дейност, чрез препращане към чл. 4, ал. 

3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване. 

Решение № 10 на Конституционният съд от 06 

юли 2017г. по конституционно дело № 10 от 

2016 г. 

С решението Конституционният съд обявява за 

противоконституционен чл. 5, ал. 4 от Закона за 

Комисията за финансов надзор, според който 

нарушенията при избора на член на комисията не 

опорочават нейните решения. 
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