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Народното събрание прие с решение Доклада за дейността на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество за 2016 г.
Народното събрание утвърди с решение Вътрешни правила за организацията и дейността
на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на
специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните
съобщения. Правилата уреждат организацията и функционирането на Комисията за контрол
над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения при 44-то Народно
събрание на основание чл. 18, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание (ПОДНС).
Обнародвано е Постановление № 98 от 25 май 2017 г. за одобряване
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области

на
на

политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017
г. С постановлението се намаляват утвърдените разходи по "Политика в областта на развитие
на ефективна дипломатическа служба", бюджетна програма "Администриране и осигуряване на
дипломатическата служба", и се увеличават утвърдени разходи по "Политика в областта на
публична дипломация" със 72 349 лв.
Обнародван е Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към
Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване
на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната. С него се
определя организацията и дейността, функциите по ръководство, управление и финансиране на
държавните детски градини към Министерството на отбраната на Република България.
Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни плащания. Срокът за подаване на заявленията по
схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ за 2017 г. се удължава до 29 май,
а срокът за извършване на промени в получилите УИН заявления и в приложените документи,
включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или
животни по заявените схеми и/или мерки се удължава до 14 юни.
Променени са и сроковете за регистрация и пререгистрация на земеделските стопани по
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
(обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.). Изменението се прави с цел избягване на възможността за
ограничаване на достъпа на земеделските стопани до системата на схемите за директни
плащания в страната, в следствие на препоръка от ЕК по проекта EU Pilot.
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Обнародвано е Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за
предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване
на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Изпълнителна агенция "Морска
администрация". Основна цел на промените е да се оптимизира дейността на агенцията като
се допълват функциите на дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”. С измененията се
регламентира произвеждането от дирекцията, разпространяването и предоставянето на
потребителите на статистическа информация за дейността на българските морски и речни
пристанища. Общата численост на агенцията не се променя.
Приет е Устройствен правилник на Министерството на Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз 2018 г. С правилника се определят организацията, редът на
дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството.

Допълнена е Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните
кантори. Целта на промените е предотвратяване на възможността за извършване на имотни
измами с фалшиви пълномощни от лица с нотариална компетентност по чл. 83, ал. 1 от Закона
за нотариусите и нотариалната дейност. Въвежда се ограничено право на достъп на лицата по
чл. 83, ал. 1 от ЗННД само по отношение на въвеждане на извлечение на документи по чл. 9а,
т. 1 и т. 2 от наредбата. То не нарушава сигурността на системата, тъй като ще се извършва по
защитен канал с потребителско име и парола, и е ограничено като действие - само въвеждане
на информация в базата данни.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби
в търговските обекти чрез фискални устройства на хартиен и електронен носител.
Промените могат да бъдат обединени в три основни групи: 1. Оптимизиране на процеса по
осъществяване на данъчен контрол; 2. Създаване на възможност за лицата, които имат
реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за
насърчаване на инвестициите, надхвърлящи левовата равностойност на 5 000 000 евро, да
могат да ползват и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност
(ИАСУТД) от тип 2; 3. Предоставяне на данни относно данъчната основа на извършените и
получени доставки.
Обнародван е Правилник за устройството и дейността на Звеното за оперативно
управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството
на образованието и науката. Звеното е държавно специализирано обслужващо звено по
смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование за
организационно и методическо подпомагане на дейностите по: съставянето на отчетите за
касово изпълнение на бюджетите, сметките за средства от Европейския съюз (ЕС) и сметките
за чужди средства, оборотните ведомости и годишните финансови отчети на организационните
структури на МОН. Звеното може да осъществява и изследователска и информационна
дейности.
Обнародвано е Решение № 787 от 19 януари 2017 г. по административно дело № 5178 от
2016 г., с което ВАС допуска поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение №
12773 от 24.11.2016 г. по адм. д. № 5178/2016 г. (Обн. - ДВ, бр. 40 от 2017 г.), като поправя номера
на раздела от Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, т. 1
от който се отменя - от раздел ІХ на раздел ХІ.
Обнародвано е Решение № 640 от 18 януари 2017 г. по административно дело № 1649 от
2015 г., с което ВАС отмени § 1, § 50 и § 40 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 93 от 2014 г.),
съответно отменени са и чл. 1, ал. 3, приложението към чл. 1, ал. 3 от Наребда № 4 от 2001 г. и
е възстановено действието на отменената с § 40 - глава двадесет и втора "Част проект за
организация и изпълнение на строителството" от същата наредба.

Обнародван е Меморандум за разбирателство между Министерството на външните работи на
Република България и Министерството на външните работи на Палестина за създаване на
Смесена комисия на ниво министри.
АКТУАЛНО
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Решение за приемане на Годишния доклад на
Държавната комисия по сигурността на
информацията относно цялостната дейност по
състоянието на защитата на класифицираната
информация в Република България през 2016 г.
Постановление № 101 от 31 май 2017 г. за изменение
на нормативни актове на Министерския съвет
Постановление № 102 от 31 май 2017 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2017 г.
Постановление № 103 от 31 май 2017 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за дългосрочните
командировки в чужбина
Постановление № 104 т 31 май 2017 г. за одобряване
на допълнителни разходи за 2017 г.
Постановление № 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
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване,
признаване, вписване и отписване на сортовете
растения във и от Официалната сортова листа на
Република България
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или
замърсени товари по море и на опасни товари по
вътрешни водни пътища
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ИНТЕРЕСНО

2 юни
Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Този
ден се чества на тази дата, въпреки че фактическата дата на смърт на Христо Ботев е 1 юни.

4 юни
Международен ден за защита на децата – жертви на агресия (от 1983 г.)

5 юни
Световен ден на околната среда (отбелязва се от 1973 г. по решение на ООН)

8 юни
Световен ден на океаните (Определен по време на срещата на високо равнище по
проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия)
ЗАБАВНО
***
Във ВАС, съдът пита данъкоплатеца:
- Вие така ли направихте, за да извършите отклоняване от данъчно облагане, както казва
данъчния инспектор?
- Не, не по този начин, но и неговият метод заслужава внимание.
***
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