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***
"Няма да намерите нищо създадено без върховен смисъл, красота и полза."
Нужен Ви е пример - Ciela 5.1!
***
НОРМИ
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 22 от 2013 година
Обнародвано е Решение на Народното събрание относно проведения на 27 януари 2013
г. национален референдум.
С Указ № 44 от 01.03.2013 г. Лилиана Тотева Терзиева е назначена за член на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
Обнародвана е Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация
и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от
разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за
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хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите. С нея се определят редът
и начинът за:
1. регистрация и идентификация на участниците в хазартни игри от разстояние в централната
компютърна система на организаторите на хазартни игри;
2. автоматизирано подаване на информация и онлайн регистрацията на всяка трансакция в
системата на Националната агенция за приходите (НАП) за игрите по чл. 55, 57, 60, 62 и игрите
от разстояние по Закона за хазарта;
3. съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на хазартни услуги от разстояние
на територията на Република България, както и осигуряването на дистанционен достъп до тези
данни на контролните органи на Държавната комисия по хазарта, НАП и Министерството на
вътрешните работи.
Изменени са чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на

трансграничните водни течения и международните езера. Създадена е
възможност всяка държава, която не е упомената в чл. 25, пар. 2 и която е Член на ООН да се
присъедини към Конвенцията с одобрението на срещата на страните.
Обнародвана е Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на

повърхностните води, с която се уреждат редът и начинът за характеризиране,
класифициране и представяне на състоянието/потенциала на повърхностните водни тела. С
тази наредба е отменена Наредба № 13 от 2007 г. за характеризиране на повърхностните
води.
Изменена е Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите. Отменена е цялата
глава трета "Класифициране и представяне на екологичното състояние".
Отменена е Наредба № 7 от 1986 г. за показатели и норми за определяне на качеството на
течащите повърхностни води.
Обнародвана е Наредба № Н-3 от 15 февруари 2013 г. за условията и реда за
оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
и от Българската армия при изпълнение на военната служба в състава на български или
многонационални формирования извън територията на Република България. С тази наредба
се уреждат условията и редът за оценяване на изпълнението на функционалните задължения
от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение на военната служба в
състава на български или многонационални формирования извън територията на Република
България за повече от два месеца.
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Тази наредба изменя Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за
атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Предвиди се в атестационните
формуляри за административни и щабни офицери, за офицери от СВ; за офицери от ВВС; за
офицери от ВМС; за офицерски кандидати и сержанти (старшини), както и в атестационния
формуляр за войници (матроси), да се включи оценка от участие в мисия/операция извън
територията на Република България.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 23 от 2013 година
Изменен и допълнен е Закона за данък върху добавената стойност. С направените
промени се предвиди задължение данъчно задължено лице – доставчик/получател по
доставка на течни горива, да подава в Националната агенция за приходите данни за
доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за
промяната в тях. Данните ще се подават на датата на данъчното събитие или на датата на
възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен
подпис. Записано беше в закона, че фискалните устройства и интегрираните автоматизирани
системи за управление на търговската дейност задължително трябва да имат техническа
възможност за установяване на дистанционна връзка, чрез която да подават данни към
Националната агенция за приходите. Техническите изисквания, редът и начинът за
изграждането и осъществяването на дистанционната връзка ще се определят с наредба. Всяко
регистрирано и нерегистрирано по този закон лице ще бъде задължено да регистрира и отчита
извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова
бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от
интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон),
независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до
напускането на обекта. На лице, което не издаде такъв документ, ще се налага глоба – за
физическите лица, които не са търговци – от 100 до 500 лв., или имуществена санкция - за
юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв. На лице, което не
изпълни задължението си да съхрани документа до напускането на обекта, се налага глоба в
размер 5 лв., която се събира на място с квитанция.
С Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са
изменени и допълнени още: Законът за данъците върху доходите на физическите лица;

Законът за корпоративното подоходно облагане; Законът за здравното осигуряване;
Законът за автомобилните превози; Законът за енергетиката; Законът за приватизация и
следприватизационен контрол.
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Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в

Република България. С това изменение са въведени изискванията на Директива
2011/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за изменение на
Директива 2003/109/ЕО на Съвета за разширяване на обхвата й до лица, ползващи се от
международна закрила.
Основната цел на приетите промени е създаване на правна възможност за бежанците и
лицата, ползващи се със субсидиарна закрила, да придобият статут на дългосрочно
пребиваващ в ЕС след петгодишно законно и непрекъснато пребиваване в Република
България.
С този закон е допълнен Закона за българските лични документи.
Ратифицирана е Спогодбата между Република България и Конфедерация

Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото,
подписана на 19 септември 2012 г. в София.
Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в
одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.
Обнародвано е Определение на Конституционния съд № 2 от 4 март 2013 г., с
което е обявен за избран за председател на Конституционния съд на Република България
Димитър Великов Токушев.
С Решение на Министерски съвет е приет Отчета за изпълнението на Националната
статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2012 г.
и е приета Националната статистическа програма за 2013 г.

АКТУАЛНО
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за правна помощ. Промени в
Закона за правната помощ целят да се гарантира достъпа до правосъдие на по-широк кръг
социално слаби граждани и категории лица от рисковите групи, на които се полага правна
помощ. Със закона се подобрява и контрола по допускане на правна помощ за поцелесъобразно изразходване на държавните средства. Въвежда се и механизъм за
рефинансиране на разходите за правна помощ.
Висшият съдебен съвет прие Правила за провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и
преместване на съдии, прокурори и следователи.
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Новите Правила ще важат включително и за обявените към момента конкурси за младши
съдии и младши прокурори.
ИНТЕРЕСНО

8 март
Международен ден на жената. Това е ден за международно признание на
икономическите, политическите и обществени постижения на жените.

9 март
Свети Четиридесет мъченици Севастийски
Празнуват: Младен(ка), Горян; някои приемат, че на празника на Св. 40 мъченици, чиито имена
са неизвестни, могат да празнуват всички без нарочен имен ден

10 март
Православната църква почита паметта на Св. мчци Кодрат и Галина. Имен ден имат:
Галина, Галя, Галин, Геновева, Галена и др.
Погалете ги с пожеланията си! 

11 март
Свети Софроний Врачански.
Ден на ракетните войски и артилерията на българската армия (отбелязва се от 1992 г.)

12 март
Световен ден срещу цензурата в интернет
13 март
Ден на Свети Никифор
ЗАБАВНО
***
Скъпа, какво да ти подаря за 8 март?
- О, идея си нямам.
- Тогава ти давам една година да си помислиш.
***
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