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НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 2 от 2013 година
Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на

строежите във връзка с измененията, произтичащи от Закона за изменение и допълнение
на ЗУТ (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.), както и във връзка с приетата Наредба № РД-02-20-2 от
2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ. бр. 13 от
2012 г., попр. ДВ. бр. 17 от 2012 г., попр. ДВ. бр. 23 от 2012 г.).
Промените са насочени към балансиране на сроковете за съставяне на технически паспорти в
зависимост от категорията на строежа, а не от вида на собствеността. За съществуващите
строежи от първа, втора и трета категория, в т.ч. държавна, общинска или частна собственост,
срокът се удължава до 31 декември 2014 г., а сроковете за строежи от четвърта и от пета
категория се запазват.
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Измененията и допълненията в материята относно обследването се правят с оглед
прецизиране на текстовете и синхронизиране на уредбата с приети впоследствие нормативни
актове.
Редактирани са и разпоредбите на наредбата, които препращат към отменения § 2 от
допълнителните разпоредби на ЗУТ (ДВ, бр. 61 от 2007 г.), в съответствие с новия
Граждански процесуален кодекс (ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.).
Изменена и допълнена е Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г. в съответствие с новия Устройствен правилник на Държавен фонд
"Земеделие" (УПДФЗ), като от нея отпадат наименованията на отделите на областните
дирекции на фонда. Променят се документи свързани с подаването на заявленията за
кандидатстване и заявките за авансово, междинно и окончателно плащане.
В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се регламентира, че съгласно чл. 71,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),
и Решение № 955 на Министерски съвет от 16 ноември 2012 г. изпълнителния директор на
РА одобрява заявления за подпомагане, сключва договори за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ, и изплаща допустимите авансови плащания над бюджета, определен в
заповеди № 03-РД/1642 от 17.07.2012 г., № 03-РД/1643 от 17.07.2012 г. и № 03-РД/1644 от
17.07.2012 г. по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони",
съгласно Регламента, преди вземане на решение от Европейската комисия за изменение на
ПРСР.
Аналогични промени са направени и в Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие
на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Комисията за финансов надзор публикува изменения и допълнения на Наредба № 30 от

2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите
отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на
здравноосигурителните дружества.
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Изменена и допълнена е Тарифата за таксите, които се събират в системата на

Министерството на околната среда и водите, като се предвижда, че за вписване в
регистъра по чл. 30л, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, ще се събира такса
в размер на 158 лв., а за вписване на промяна в обстоятелствата таксата ще бъде 60 лв.
С Постановления на Министерския съвет са приети следните нови наредби:

1. Наредба за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и
акумулатори. С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на
батерии и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването,
предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на
негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

2. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. С наредбата
се определят изискванията за пускането на пазара на масла, разделното събиране,
съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти.

3. Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и
прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации. С наредбата се
определят норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен
диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни
инсталации (ГГИ). Разпоредбите на наредбата се прилагат за горивни инсталации с обща
номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW, независимо от
вида на използваното гориво.

4. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
С наредбата се определят изискванията за разделното събиране, транспортирането,
съхраняването,

предварителното

третиране,

повторната

употреба,

рециклирането,

оползотворяването и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО). Изискванията се определят с цел: 1. предотвратяване на
вредното въздействие върху околната среда от ИУЕЕО; 2. увеличаване количеството на
повторно употребено, рециклирано и оползотворено чрез други операции ИУЕЕО за
ограничаване на обезвреждането му; 3. предприемане на мерки от лицата, участващи в
проектирането, производството, разпространението и потреблението на електрическо и
електронно оборудване (ЕЕО), както и от лицата, които извършват дейности с ИУЕЕО, за
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ограничаване вредното въздействие на ЕЕО през целия му жизнен цикъл и на
образуваните от него отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.

Правителството прие с Постановление № 353 от 27 декември 2012 г. методиките
за остойностяване и за заплащане дейностите в извънболничната и болничната медицинска
помощ, за остойностяване и за заплащане дейностите в извънболничната дентална помощ и
за остойностяване и за заплащане дейностите на комплексното диспансерно наблюдение на
пациентите с кожно-венерически и психични заболявания.
Методиките обхващат видовете дейности, които през 2013 г. ще се заплащат от
Националната здравноосигурителна каса. Те са актуализирани и допълнени с дейностите,
които през 2013 г. преминават за финансиране от Министерството на здравеопазването към
НЗОК. Такива са дейностите по асистирана репродукция, интензивно лечение, комплексно
диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания.
С методиките за остойностяване се запазват досегашните правила като се залага механизъм
за изчисления в зависимост от отчетените и заплатени дейности от предходните години.
Изчисленията на реимбурсните цени на база прогнозни обеми е в зависимост от спецификата
на съответните медицински дейности. С постановлението се приемат и методиките за
заплащане. С тях се определят редът, начинът и сроковете на заплащане на договорената и
извършена от изпълнителите на медицинска и дентална помощ.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 3 от 2013 година
Допълнена е Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за
безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава
правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите.
Министерството на отбраната отмени Правилника за осигуряване и управление на

качеството на отбранителни продукти за Министерството на отбраната и
Българската армия.
Министерство на финансите и Българската народна банка обнародваха Наредба № 28

от 18 декември 2012 г. за сведенията и документите, представяни на
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доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи
и плащания към трета страна.
Наредбата е приета във връзка с необходимостта от въвеждането на нова подзаконова
нормативна уредба, свързана с приетите промени във Валутния закон в сила от 01.01.2012 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Валутния закон лице, което извършва презграничен
превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната
равностойност в друга валута е задължено да представя на доставчиците на платежни услуги
сведения и документи, определени в съвместна наредба на БНБ и министъра на финансите.
На основание Валутния закон с наредбата се дефинират правилата за регулация на
сведенията и документите, необходими за извършването на презгранични преводи и плащания
към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута.
Въвеждането на процедура, регулираща презграничните преводи и плащания към трета
страна над определен праг, се налага във връзка с изискванията на европейското
законодателство за свеждане до минимум на риска от плащания на големи суми, като
средство за пране на пари и финансиране на тероризма. Въведеният с чл. 6 от Валутния
закон праг на превода/плащането към трета страна в размер на 30 000 лв. съответства на
изискванията на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26
октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на
изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Съгласно разпоредбите на наредбата
лица,

подлежащи

на

регулация

са

физическите

лица,

юридическите

лица

или

неперсонифицираните дружества, както и всичко други правни сдружения, независимо от
тяхното естество и форма, без значение дали имат правосубектност, които извършват
презгранични преводи или плащания към трета страна. Задълженията за мониторинг върху
плащанията са делегирани на доставчиците на платежни услуги по смисъла на Закона за
платежните услуги и платежните системи. За лицата, които искат да наредят извършването
на презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или
тяхната равностойност в друга валута, е въведено изискване да представят на доставчика на
платежни услуги, извършващ превода или плащането, сведения за вида на доставката и
документи, удостоверяващи основанието и размера на превода или необходимостта от
извършване на плащането. За доставчиците на платежни услуги, преди да извършат превода
или

плащането,

е

въведено

задължение

да

изискват

от

наредителя

документите,

удостоверяващи основанието за извършването на превода/плащането.
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В наредбата са изброени конкретните доставки от икономическия оборот, по които най-често
се извършват преводи/плащания, заедно с документите, които ги удостоверяват. По този начин
за лицата, които имат намерение да наредят превод или плащане към трета страна, се
създават ясни правила за необходимата документална обоснованост на всяко плащане, в
размер над определения от закона праг. В този смисъл възниква улеснение и за доставчиците
на платежни услуги, тъй като изброяването на конкретните видове доставки, съответно с
удостоверяващите ги документи (договор, фактура или друг документ) гарантира правна
сигурност при преценката и класифицирането на съответния презграничен превод/плащане
към трета страна като рискова операция, подлежаща на контрол по реда на Закона за
мерките срещу изпирането на пари. За доставките, които не попадат сред изрично
изброените в наредбата е въведена възможност чрез декларация лицето, което иска да
нареди превод/плащане към трета страна, да предостави на доставчика на платежни услуги
сведения относно вида на доставката, и да приложи документите, които удостоверяват
основанието за превода/плащането. В международната практика е установено, че голяма част
от случаите на изпиране на пари и финансиране на тероризма, най-често са свързани и с
извършването на данъчни измами, укриването на данъчни задължения или прикриването на
подкупи, като един от най-често използваните способи за прикриването на тези престъпления
е обявяването на суми в големи размери (в случая, в размер на 30 000 лв. или повече), като
доходи, получени от трета страна. В тази връзка с наредбата се предвижда, когато
основанието за извършване на превода/плащането са доходи, подлежащи на облагане с
данък при източника по реда на чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното подоходно
облагане, задължение за лицето да представи на доставчика на платежна услуга
удостоверение от Национална агенция за приходите за удържан данък при източника по реда
на вътрешното законодателство или по реда на съответната Спогодба за избягване на двойно
данъчно облагане, по която страна е Република България.

АКТУАЛНО

Правителството одобри приемането на обемите и цените на медицинската помощ по Закона
за здравното осигуряване за 2013 г. Съгласно закона, те се договаря от НЗОК и Българския
лекарски съюз (БЛС) и се приемат до 14 дни от обнародването на закона за бюджета на
НЗОК за следващата календарна година, след което се публикуват в "Държавен вестник". Тъй
като до края на м. декември 2012 г. не беше постигната договореност между НЗОК и БЛС,
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обемите и цените на медицинските дейности се приемат от Министерския съвет като се
реализира процедурата по чл. 55д, ал. 9 от Закона.

Върховният административен съд с Решение № 78 от 04.01.2013 г. потвърди Решението на
ВСС, с което беше дисциплинарно уволнена съдията от Софийския градски съд Мирослава
Тодорова. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав на
ВАС в седем дневен срок от съобщаването му на страните.
ИНТЕРЕСНО

11 януари
Международен ден на думата "Благодаря"

13 януари
Професионален празник на работещите в областта на киното — Обявен с Решение на МС
от 27 декември 2005 г.

15 януари
Рожден ден на виртуалната енциклопедия Уикипедия (от 2001 г.)

17 януари
Православната църква чества Свети Антоний Велики (Антоновден). Весел празник на
всички именници!

ЗАБАВНО

***
- Значи така - пита съдията. - Излиза, че сте откраднали не само пари, но и скъпоценности!
- Да, господине. Щастието не е само в парите!
***
- Длъжен сте да си поставите една цел - да станете друг човек! - казва съдията.
- Опитах се, господин съдия, но веднага ме осъдиха. Казаха повече да не фалшифицирам
повече документи…
***
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