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***
Ако си се устремил в правилната посока, всяка стъпка те приближава към целта!
Ако не знаеш коя е правилната посока - провери в Ciela 5.1!
***
НОРМИ

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 4 от 2013 година
Допълнен е Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Със Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. се предвиди финансирането на ваксините
за задължителни имунизации и реимунизации и на дейностите по амбулаторно проследяване
на болни с психични заболявания, амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически
заболявания, интензивно лечение и асистирана репродукция да премине към Националната
здравноосигурителна каса.
Към настоящия момент не е постигната договореност между Българския лекарски съюз и
НЗОК за приемане на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2013 г., по
този начин се създаде празнота в законодателството относно медицинските дейности и
лекарствените продукти, които през 2013 г. ще се финансират от НЗОК и не са уредени в
действащия НРД. С направеното допълнение в закона се цели да се преодолее именно тази
празнота, като се създаде ред, по който да се уредят изискванията по чл. 55, ал. 2 от ЗЗО за
новите дейности, финансирани от НЗОК.
Създаде се възможност Националната здравноосигурителна каса да плаща за нови дейности,
предвидени за финансиране от бюджета, но неуредени в действащия Национален рамков
договор. В случаите, когато в Закона за бюджета на НЗОК за следващата година се предвижда
финансиране на нови медицински дейности, съответно дентални дейности, лекарствени
продукти и медицински изделия, за които в действащите до момента Национален рамков
Седмичен информационен бюлетин
1

договор не се съдържат изисквания, те ще се определят с решение на Надзорния съвет на
НЗОК по предложение на управителя на касата.
Обнародвано е изменение и допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на
разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на
Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ (ДВ, бр.
105 от 2006 г.).
Изменена и допълнена е Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за
разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и
преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия за обучение в тях, като наименованието на наредбата е изменено, така:
"Наредба № Н-19 от 25 май 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на
курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за
кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване,
повишаване на квалификацията и преквалификацията". С разпоредбите на наредбата вече се
регламентират и условията и реда за обучението на резервисти в курсове за придобиване,
повишаване на квалификацията и преквалификацията.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 5 от 2013 година
Обнародван е Национален рамков договор за денталните дейности между

Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за
2013 г., който влиза в сила от 01.01.2013 г. Считано от тази дата се отменя Националеният
рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския зъболекарски съюз за 2012 г.
Предмет на Националния рамков договор са правата и задълженията по оказването на
дентална помощ в рамките на чл. 55 от Закона за здравното осигуряване на:
1. Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси;
2. Българския зъболекарски съюз и неговите районни колегии;
3. изпълнителите на дентална помощ;
4. задължително здравноосигурените лица.
Обнародван е Договор № РД-НС-01-5 от 18 декември 2012 г. за приемане на обеми и
цени на денталната помощ за 2013 г. между Националната здравноосигурителна каса и
Българския зъболекарски съюз. Предмет на договора са обемите дейности за
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здравноосигурените лица и цените на извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
ЗЗО, оказвана през 2013 г. при условията и по реда на Националния рамков договор за
дентални дейности за 2013 г.
Обнародвано е Постановление № 5 от 10 януари 2013 г. за приемане на обемите и
цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за
2013 г.
Министерският съвет одобри финансирането на проекти, свързани с изпълнението на
неотложни мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското
пространство, на обща стойност 10 000 000 лв. съгласно приложението към Постановление

№ 2 от 10 януари 2013 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с
изпълнението на неотложни мерки за 2013 г. за присъединяването на Република България към
Шенгенското пространство.
С Постановление № 6 от 10 януари 2013 г. за приемане на нормативни актове по
прилагане на Закона за публично-частното партньорство са приети:
Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство.
Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за
публично-частно партньорство в Оперативния план и в програмата за реализация на
общинския план за развитие. С наредбата се уреждат условията и редът за планиране и
критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство в Оперативния план по
чл. 15 от Закона за публично-частното партньорство, и в програмата за реализация на
общинския план за развитие по чл. 18 от закона.
Условията и редът за включване на проекти в Оперативния план и в програмата за реализация
на общинския план за развитие, както и за тяхното актуализиране се определят с правилника
за прилагане на закона при спазване на критериите, посочени в наредбата.
Обнародвано бе Постановление № 3 от 10 януари 2013 г. за изменение на
Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, с което се промени
Списъкът на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност в
Сектор "Енергетика".
Изменено и допълнено е Постановление № 334 на Министерския съвет от 2011 г. за
българските неделни училища в чужбина.
Изменена е Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане. Целта на
промените е да се постигне пълно и точно транспониране на Директива 2006/7/ЕО на
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Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на
водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/EИО..
Обнародвано е изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и

разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Така наредбата се
съгласува с направените изменения в ДОПК, КСО, ЗЗО и Закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Първата група изменения са свързани с въведената с ДОПК промяна в реда на погасяване на
публичните задължения, когато длъжникът не е в състояние да ги изплати в пълен обем. С
новите текстове се създава възможност задълженото лице по свое желание да посочи кои от
задълженията си за допълнително пенсионно осигуряване ще погаси преди започване на
принудително изпълнение. Също така е предвидена възможност задължените лица да могат
да заявят желание за погасяване на вноски за периоди преди 2005 г. с цел запазване на
осигурителните им права.
Втората група промени в Наредбата са изготвени предвид отпадането на кодовете за вид
плащане, индивидуализиращи вида на задължителната осигурителна вноска.
Обнародвана е Наредба № Iз-29 от 8 януари 2013 г. за предоставяне на информация от
специализирана дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството на
вътрешните работи на другите структури на Министерството на вътрешните работи,
държавните органи и организации, с нея се определят условията и редът за предоставяне на
информация от специализирана дирекция "Оперативни технически операции" на
Министерството на вътрешните работи на другите структури на МВР, държавните органи и
организации.
АКТУАЛНО

С Тълкувателно решение № 5 от 14.01.2013 г. по тълк. д. № 5/2011 г., ОСГК на
ВКС реши:
"При спор за собственост държавата не е обвързана от постановен административен акт за
възстановяване право на собственост върху земеделски земи и гори по реда на ЗСПЗЗ и
ЗВСГЗГФ. Върху такъв акт е допустимо упражняването на косвен съдебен контрол по чл. 17,
ал. 2 ГПК.
Държавата е обвързана от съдебното решение за възстановяване на правото на собственост
върху земеделски земи и гори по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. Недопустимо е упражняването на
косвен съдебен контрол за нищожност на административен акт за възстановяване на
земеделски земи и гори по предявен иск за собственост от или срещу държавата, когато върху
него е упражнен пряк съдебен контрол."
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На 15.01.2013 г. Конституционният съд на Република България образува:
Конституционно дело № 1/2013 г. по искане на група народни представители от 41-ото
Народно събрание за установяване противоконституционност на чл 11, ал. 5; чл. 75, ал. 1; чл.
76, ал. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
(обн. ДВ, бр. 38 от 2012 г.);
Конституционно дело № 2/2013 г. по искане на 61 народни представители от 41-ото Народно
събрание за тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България и за
установяване противоконституционност на разпоредби от Закона за управление на отпадъците
(обн. ДВ, бр. 53 от 2012 г.);
Конституционно дело № 3/2013 г. по искане на 49 народни представители от 41-ото Народно
събрание за обявяване противоконституционност на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху
добавената стойност (обн. ДВ, бр. 94 от 2012 г.);
Конституционно дело № 4/2013 г. по искане на омбудсмана на Република България за
обявяване противоконституционност на разпоредбите на чл. 43, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за
чужденците в Република България и чл. 182, ал. 2, т. 2, б. „а” и чл. 221, ал. 6, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.

На 17.01.2013 г. Конституционният съд на Република България образува:
Конституционно дело № 5/2013 г. по искане на омбудсмана на Република България за
обявяване разпоредбите на чл. 38, ал. 1, ал. 2 и ал. 3; чл. 39, ал. 1, изречение второ и Раздел ІІ
„Обезщетение за ползване на имот – частна собственост”, в глава трета „Принудително
отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди” от Закона за общинската
собственост за противоконституционни, поради противоречие с чл. 56, чл. 17, ал. 3 и ал. 5, чл.
4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Конституцията, както и с чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи.
Конституционно дело № 6/2013 г. по искане на 57 народни представители от 41-ото Народно
събрание за обявяване противоконституционност и несъответствие с общопризнатите норми
на международното право и международните договори, по които България е страна, на чл. 26,
т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 от Закона за радиото и телевизията (обн. ДВ, бр. 138 от 1998 г.,
посл.изм. ДВ, бр. 38 от 2012 г.).
ИНТЕРЕСНО

18 януари
Атанасовден
Празнуват: Атанас, Атанаска, Наско, Наска, Начо, Таньо, Танко, Танка, Тинка
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21 януари
Преп. Максим Изповедник. Св. мчк Неофит
Празнуват: Валери, Валерия, Максим, Неофит
ЗАБАВНО

***
Група изтъкнати адвокати решиха за пръв път да влязат в "Мрежата"...
Десет от тях загинаха на място...
220 V не е шега работа!!! 
***
- Обвиняеми, как се осмелихте да влезете в чужда квартира посред нощ? - пита съдията.
- Когато миналия път ме съдихте, ми казахте: "Обвиняеми, как се осмелихте да влезете в
чужда квартира посред бял ден?". Е, аз кога да работя? 
***
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