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***  

"Успехът не е никога окончателен. Провалът, не е никога фатален.  

Единственото важно е смелостта" 

 Бъдете винаги успели със Ciela 5.1!  

*** 

НОРМИ 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 32 от 2013 година 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и 

реда на установяване на смърт. Лекарят/фелдшерът, установил смъртта, попълва 

"Съобщение за смърт" вече съобразно формата, определена с Наредба № 42 от 2004 г. за 

въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и 

проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (ДВ, бр. 111 от 2004 г.). Документът 

се предвижда да се попълва в три екземпляра, а не в два, както досега. Първият екземпляр от 

документа ще се изпраща на длъжностното лице по гражданското състояние в общината, 

района, кметството или населеното място, на чиято територия е настъпило събитието. Вторият 

екземпляр от документа ще се изпраща на съответната регионална здравна инспекция в 

двумесечен срок от издаването му. Третият екземпляр ще се съхранява при лекаря/лечебното 

http://www.ciela.net/
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заведение. В случай че смъртта е установена в лечебно заведение, екземплярът се съхранява 

в създаден за целта регистър в лечебното заведение. 

При раждане на мъртво дете и при смърт на дете в първата седмица от раждането 

лекарят/фелдшерът, установил смъртта, попълва "Свидетелство за перинатална смърт" като 

приложение към "Съобщението за раждане" - в случаите на раждане на мъртво дете. 

Лекарите/лечебните заведения изпращат копия от съобщенията за смърт и свидетелствата за 

перинатална смърт, издадени от 1 март 2013 г. до влизането в сила на тази наредба, на 

съответната регионална здравна инспекция в едномесечен срок от влизането на тази наредба 

в сила. Наредбата влиза в сила от 02.04.2013 г. 

Изменена и допълнена е Наредба № 14 от 2004 г. за оборудването, регистрацията, 

и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по 

вътрешните водни пътища. Наредбата цели привеждането на подзаконовата нормативна 

уредба в съответствие с изискванията на Регионалното споразумение относно 

радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища. Регионалното споразумение 

съдържа общи принципи и правила за безопасност на хората и товарите по вътрешните водни 

пътища. В наредбата е регламентирано и изискване за представяне на сертификат пред 

Изпълнителна агенция „Морска администрация”, с който лицата, извършили инсталирането на 

радиооборудването удостоверяват правилността на монтажа му. Този сертификат 

удостоверява също, че в радиооборудването са кодирани съответните MMSI и/или ATIS 

номера. Цели се и постигане на съответствие с разпоредбите на чл. 60б, т. 1 от Закона за 

морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 

България и Закона за електронните съобщения. 

Отпада изискването за издаване на удостоверение за корабна радиостанция от Изпълнителна 

агенция „Морска администрация”, което ще бъде заменено с разрешение за корабна 

радиостанция, тъй като в чл. 60б, т. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни 

пътища и пристанищата на Република България е регламентирано, че министърът на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него 

длъжностно лице издава разрешения за използване на радиостанции и радиолокационни 

станции на плаващи обекти и води публични регистри за издадените разрешения. Министърът 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията е предоставил правомощията по 

издаване на разрешение за корабна радиостанция на Изпълнителна агенция „Морска 

администрация”. Разрешението за корабна радиостанция удостоверява правото да се 
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използват на кораба излъчващи радиосредства на съответните честоти, с указана максимална 

мощност и модулация и се издава за корабните радиостанции преди пускането им в 

експлоатация. Разрешението за корабна радиостанция е безсрочно. Изпълнителна агенция 

„Морска администрация” може да отнеме разрешението за корабна радиостанция, когато не са 

изпълнени условията, посочени в него. 

Комисията за финансов надзор обнародва Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за 

изискванията към възнагражденията. С наредбата се определят принципите и 

изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията в 

застрахователите, презастрахователите, дружествата за допълнително пенсионно 

осигуряване, управляващите дружества, инвестиционните дружества от отворен тип, получили 

лиценз за извършване на дейност по реда съответно на Кодекса за застраховането, Кодекса 

за социално осигуряване и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и 

на други предприятия за колективно инвестиране. С наредбата се определят и принципите 

и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията 

на членовете на управителните и контролните органи на публичните дружества, с изключение 

на кредитните институции. 

Върховния административен съд се произнесе с Определение № 3731 от 19 март 

2013 г. по административно дело № 3360 от 2013 г. С него се спира изпълнението 

на чл. 2, ал. 5 - нова, обн., ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., от Наредба № 39 от 

2004 г. на министъра на здравеопазването за профилактичните прегледи и 

диспансеризацията, обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г., изменена с § 13, т. 1 от ПЗР на Наредбата за 

изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за 

определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, ДВ, бр. 

100 от 2012 г.; на т. 5 от приложение № 8а към разпоредбата на член единствен (нова, приета 

с § 8 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на 

здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от 

бюджета на НЗОК, ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) и на т. 5 от приложение № 9а 

към разпоредбата на член единствен (нова, приета с § 10 на Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне на 

основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, ДВ, бр. 99 от 2012 г., в 

сила от 1.01.2013 г.) от Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за 
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определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, обн., 

ДВ, бр. 112 от 2004 г. 

 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр.33 от 2013 година 

 

Изменени и допълнени са: 

Наредбата за осигурителните каси, като осигурителната каса вече се задължава да 

подава данни за направените преводи по сметките на ТД на НАП. Данните се подават в 

структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на НАП в 

компетентната ТД на НАП и в срок до 3 дни след извършване на превода с придружително 

писмо по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; 

Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи 

от държавното обществено осигуряване, като документите по чл. 3-5 и 8 се 

предвижда да се представят в съответните ТП на НОИ в следните срокове: 1. от 

осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси – до 15-о число на 

месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за 

изплащане на обезщетението пред осигурителя; 2. от самоосигуряващите се лица - до 15-о 

число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист по чл. 3, 

съответно до 15-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на 

обезщетението с документите по чл. 4-5;  

Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за 

безработица, като се предвижда ако регистрацията на безработното лице в Агенцията по 

заетостта е направена след 7-дневния срок, но само поради неуважителни причини 

изплащането на паричното обезщетение да се възстановява от датата на новата регистрация 

за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението. Премахва се 

ограничението от 1/6 от месечния размер на обезщетението, който може да се удържа, 

когато лицето има задължение за възстановяване на неоснователно получени суми за 

осигурителни плащания; 

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, 

българските граждани на работа в чужбина и морските лица, като се ограничава 
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възможността за внасяне на осигурителни вноски за минало време с цел ползване на 

осигурителни права. Така например, изрично се посочва моментът, от който може да възниква 

задължението за осигуряване на лицата, на които е отпусната пенсия и които се осигуряват по 

свое желание. Аналогични са и промените, определящи дата на възникване на задължението 

за осигуряване на лицата, които се осигуряват чрез посредник, който ги е изпратил на работа в 

чужбина или чрез държавен орган, със съгласието на който работят в международни органи и 

организации. Въвежда се срок за внасяне на осигурителните вноски за минали периоди от тези 

лицата, ако са направили писмено искане за това; 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж; като са приети текстове, свързани с 

подобряване качеството на предоставяните от Националния осигурителен институт (НОИ) 

административни услуги. С един месец – от 5 на 4 месеца, считано от датата на подаване на 

заявлението, се намалява срокът за определяне на пенсиите в действителен размер. 

Намаляват се и сроковете за отстраняване на неизправностите в подадените документи за 

отпускане на пенсия – по българското законодателство с един месец (от три на два) и по 

международен договор с два месеца (от шест на четири). 

Предвижда се специален ред за връчване на разпорежданията за осъвременяване на 

пенсиите – при поискване от лицата, с което се цели намаляване разходите на НОИ за 

пощенски и куриерски услуги, без да се засягат правата на адресатите на тези разпореждания. 

Отменя се съществуващото ограничение за еднократно преизчисляване в рамките на 

календарната година на пенсията за придобит след пенсионирането осигурителен стаж. След 

тази промяна пенсията ще може да се преизчислява повече от веднъж в рамките на една 

календарна година. Като част от мерките за подобряване на административното обслужване 

при изплащане на наследствени пенсии на български граждани, учещи в чужбина, се 

облекчават изискванията, свързани с оформянето и заверяването на документи от едно и 

също учебно заведение. Създава се възможност самоосигуряващите се лица да установяват 

осигурителен стаж и доход за периоди след 31.12.2006 г. освен със заверена по надлежен ред 

осигурителна книжка, и с данните за внесените от тях осигурителни вноски, съдържащи се в 

информационната система на НОИ. Регламентира се възможността за използване на данните 

от Регистъра на осигурените лица, във всички случаи, когато са налице периоди, за които не са 

представени документи за брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени 

осигурителни вноски. Отново с цел облекчаване на гражданите, е предвиден ред за подаване 
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на заявление за изплащане на пенсия по банков път и чрез съответната банка, открила сметка 

на лицето. 

Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се 

правят осигурителни вноски, като в съответствие с последните промени в чл. 4, ал. 1 т. 

7 от КСО, в която изчерпателно са изброени лицата, подлежащи на осигуряване по този ред с 

оглед упражняваната от тях трудова дейност по управление и контрол на търговски дружества 

и еднолични търговци. Въвежда се единна практика при зачитане на осигурителен стаж на 

периодите, когато лицето е било незаконно уволнено и впоследствие уволнението е било 

отменено, както и когато е било отстранено от работа и след това възстановено по ред, 

определен в специални закони. 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обнародва Наредба №1 от 18 

март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия; Наредба № 2 

от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ; Наредба № 3 от 

21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

 

АКТУАЛНО 

Софийският апелативен съд постанови доживотен затвор за Илиян Тодоров, подсъдимият 

по делото за двойното убийство пред дискотека „Соло", извършено на 18 април 2009 г. По този 

начин се изменя присъдата на първа инстанция на Софийския градски съд, който оправда 

Тодоров преди близо година и половина.След обрата Върховният касационен съд ще трябва 

да реши как да приключи процеса, като защитникът на подсъдимия Явор Нотев обяви, че ще 

настоява за връщане на делото за ново разглеждане. На първа инстанция съдът се мотивира, 

като каза, че са събрани само косвени доказателства и липсват такива, които категорично да 

сочат вината на Тодоров. 

Служебното правителство одобри разпределението на допълнителните средства от бюджета 

на Министерството на труда и социалната политика за подпомагане на лица и семейства. 

Сумата от 10 500 000 лв. ще бъде разпределена за еднократна финансова помощ на най-

уязвимите групи лица и семейства, а именно – деца с трайни увреждания, лица и семейства, 

които са останали извън обхвата на системата за целево енергийно подпомагане през 

отоплителен сезон 2012/2013 г. заради надвишаване на диференцирания минимален доход за 

отопление със сума, по-малка или равна на 10 лева, както и лица, осигурени за общо 

заболяване и майчинство, които имат доход на член от семейството по-малък или равен на 

350 лв. и право на парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години. 
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Предвидено е децата с трайни увреждания, за които през периода от 01.01.2013 г. до влизане 

в сила на постановлението са изплатени семейни помощи на основание чл. 7, ал. 8 от Закона 

за семейни помощи за деца, да получат еднократно финансова помощ в размер на 50 лв. 

Същата сума е предвидена и за лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, които са 

имали право на парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години съгласно чл. 53 

от Кодекса за социално осигуряване за периода от 01.01.2013 г. до влизане в сила на 

постановлението и са отговаряли на условията на чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи 

за деца. 

ИНТЕРЕСНО 

6 април 

Българската православна църква отбелязва Успението на Св. Методий Славянобългарски 

 

7 април 

Световната здравна организация чества Световния ден на здравето (отбелязва се в 191 

страни от 1950 г., обявен през 1948 г.); Ден на здравния работник (от 1964 г.); Празник на 

Медицински Университет — София 

 

12 април 

Международен ден на авиацията и космонавтиката 

 

ЗАБАВНО 

*** 

В килията си говорят двама затворници: 

- Ти защо си тук? 

- Ограбих банката на Летерман. А ти? 

- Аз съм Летерман. 

***  
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