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Централен орган за обществени поръчки за нуждите на 
министерствата 
От 13 юни 2014 г. влизат в сила промени в ПМС № 112 от 2010, с които 
е създаден Централен орган за обществени поръчки за нуждите на 
централните органи на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 
2 от Закона за администрацията и за техните администрации. 
 
Проф. Лазар Груев беше преизбран за зам.-председател на 
Мрежата на върховните съдилища на ЕС 
На 12 юни 2014 г. председателят на ВКС проф. Лазар Груев беше 
преизбран за зам.-председател на Мрежата на върховните съдилища 
на страните членки на Европейския съюз с пълно единодушие. Проф. 
Груев е член на Борда на мрежата от 2010 г. 
Председателят на ВКС взе участие в колоквиума на тема „Връзки 
между върховните съдилища и съдилищата от по-долните инстанции”. 
 
Образувано е ново тълкувателно дело  
С разпореждане от 11 юни 2014 г. е образувано тълк. д. № 4/2014 г. по 
описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, за приемане на 
тълкувателно решение по следния въпрос: Относно възможността 
съдът да присъди левовата равностойност на сума, уговорена в чужда 
валута.  
 
Предстоящи промени в Закона за устройство на територията 
Министерския съвет внесе в Народното събрание Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 
 
По-кратки срокове за издаване на лични документи на бежанци и 
чужденци с хуманитарен статут 
С промени в Правилника за издаване на българските лични документи 
правителството създаде възможност в съкратени срокове да бъдат 
издавани удостоверения за пътуване зад граница на бежанец, на 
чужденец с хуманитарен статут и на чужденец, получил убежище. В 
тези случаи услугата ще се извършва за 10, а не за 30 дни, и ще се 
заплаща в двоен размер (вж. ПМС 152 от 2014 г.). 
 

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14909/
http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14909/


Българските граждани, живеещи в чужбина, да получават до час 
свидетелство за съдимост чрез консулските служби по света, 
предлага Министерство на правосъдието 
Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. 
за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, 
който е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието и 
Портала за обществени консултации, предвижда заявлението за 
издаване на свидетелство, заедно с приложите към него документи, да 
бъдат сканирани от компетентно длъжностно лице в българските 
задгранични представителства и изпращано на електронната поща на 
Централно бюро съдимост (ЦБС) в Министерство на правосъдието. 
Служителите на ЦБС от своя страна ще пращат свидетелството за 
съдимост до българско задгранично представителство, като 
електронно подписан документ, който ще се разпечатва на хартиен 
носител и ще се заверява от оправомощения в представителството 
служител. 
 

https://mjs.bg/15/
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1312

