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НОРМИ
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 110 от 2013 година
Правителството Постановление № 292 от 18 декември 2013 г. за одобряване на

допълнителните разходи по републиканския бюджет за 2013 г. в размер до 14,7
млн. лв. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката във връзка с
постъпили допълнителни средства от продажба на квоти за емисии на парникови газове.
Постановлението е в съответствие с §4 от Заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за
2013 г., предвиждащ реализираните приходи от продажба на квоти за емисии на парникови
газове до размера на очакваните постъпления от 236,2 млн. лв. да се изразходват съгласно
чл. 35, ал. 5 и 6 от Закона за енергетиката и чл. 58, ал. 2 от Закона за енергийната
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ефективност по ред, определен от Министерския съвет. Средствата ще послужат за
компенсиране на разходите на „Националната електрическа компания“ ЕАД като обществен
доставчик, произтичащи от задължения към обществото за изкупуване на електрическа
енергия от възобновяеми източници. Компенсирането се извършва в съответствие с
методиката, приета от ДКЕВР, и механизма за прилагане на приетия метод за компенсиране
на разходите на обществения доставчик за закупена електрическа енергия от възобновяеми
източници по регулирани преференциални цени, утвърден от министъра на икономиката и
енергетиката.
Правителството прие Постановление № 290 от 18 декември 2013 г. за одобряване на
допълнителен трансфер от централния бюджет по план-сметката на ДФ „Земеделие“за 2013 г.
за осигуряване на допълнителни средства за разплащане на субсидии към бенефициенти по
схемата на национални доплащания за животни. Със средствата в размер на 15 млн. лв. ще
се обезпечат плащанията по схемата за национални доплащания за животни за 2013 г.
Правителството одобри с Постановление № 298 от 19 декември 2013 г. промени в

Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците, с които
щатовете в нея се увеличават със 110 за сметка на същото намаление в числеността на МВР.
Работата на допълнителния брой служители е финансово осигурена от Европейския бежански
фонд. Едновременно с щатната промяна се реорганизира и администрацията на агенцията.
Общата администрация е преструктурирана от две в три дирекции, като съществуващата
дирекция „Финансово-стопанска дейност, управление на собствеността и обществени поръчки”
се разделя на две – „Финансово-стопанска дейност” и „Управление на собствеността и
обществени поръчки”. В специализираната администрация се създава дирекция „Социални
дейности и адаптация”. Дирекция „Качество на процедурата и временна закрила” се
трансформира в дирекция „Качество на процедурата за международна закрила”, като се
променят и допълват функциите й. Направени са промени и във функционалните задължения
на главния секретар и териториалните поделения на агенцията.
Правителството прие Постановление № 297 от 19 декември, 2013 г.с което направи
промени в Наредбата за работно време, почивките и отпуските, които имат за цел
да уредят процедурата и необходимите документи за ползване на отпуск при пълно
осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст. Предвижда се осиновителката или
работникът/служителят, който сам е осиновил детето, да ползват новия вид отпуск въз основа
на писмено заявление от тяхна страна, към което се прилага акт за предаване на детето
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за осиновяване и съответната декларация. Регламентира се възможността отпускът да се
ползва от осиновителя въз основа на писмено заявление, към което се прилагат акт за
предаване на детето за осиновяване и декларация, с която се удостоверява съгласието на
осиновителката за това. Промените са резултат от изменения в Кодекса на труда.
Правителството

прие

Постановление

№

295

от

19

декември

2013

г.,

Постановление № 296 от 19 декември 2013 г. с които направи промени в
Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България и в
Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за
работа на чужденци в Република България, които отразяват изменения в
законодателството от 2012 г. и 2013 г.В приетия през 2013 г. Закон за изменение и
допълнение на Закона за насърчаване на заетостта е транспонирана Директива
2011/98/ЕС относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави
за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и
относно общ набор от права за работници от трети държави. В съответствие с
изискванията на директивата са въведени правилата за единна процедура за кандидатстване,
която води до единен административен акт, включващ разрешение за пребиваване и
разрешение за работа. Създаването на по-ефективна процедура както за мигрантите, така и
за

техните

работодатели

предоставя

възможност

да

се

улесни

контролът

на

законосъобразността на пребиваването и трудовата заетост на мигрантите. С приетите
промени в Наредбата се регламентират редът за даване, отказ и отмяна на писменото
решение за упражняване на трудова заетост по чл. 72б от ЗНЗ във връзка с процедурата
по издаване на Единното разрешение за пребиваване и работа, като са определени ясно
правомощията на Агенцията по заетостта в процедурите. Основните промени в Правилника
също са свързани с отразяване на процедурата за кандидатстване на граждани на трети
държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на България. Освен
това се допълват и прецизират документите и процедурите, приложими при издаване на
разрешения за продължително и постоянно пребиваване на граждани на трети страни във
връзка с приетите през 2012 г. и 2013 г. изменения и допълнения в Закона за чужденците в
Република България, с които са въведени нови хипотези за предоставяне на статут на
пребиваване.
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С Постановление № 291 от 18 декември 2013 г. правителството одобри допълнителни
кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г. Това ще позволи да се
изплатят дължимите командировъчни средства при задграничен мандат до края на 2013 г.
Недостигът на средства към момента не позволява обезпечаването в пълен размер на
основните на практика доходи на служителите в задграничните мисии. С приемането на
постановлението ще се избегне възможността тези средства да се изплащат със закъснение
от над 30 дни през 2014 г.
С Постановление № 286 от 14 декември 2013 г. се изменя и допълва

Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката,
като се преструктурира администрацията на ведомството и се намалява щатната численост в
системата му със 159 бройки. Тези промени са във връзка с оптимизирането на
общоведомствените разходи по бюджета на МИЕ. С новите редакции на текстовете в
Устройствения правилник се разграничават ясно функциите на двете дирекции в сектор
икономика – „Бизнес среда и политика за малките и средни предприятия“ и „Инвестиции,
иновации и предприемачество“. Те се преобразуват в дирекции „Малки и средни
предприятия и иновации” и „Инвестиции“, което е обосновано от необходимостта да се
издигне на ново ниво политиката към инвеститорите, МСП и по отношение на иновациите.
С промяна в Постановление № 1 от 2013 за изпълнението на държавния бюджет

през 2013 г. правителството увеличи с 420 099 лв. средствата за персонал в
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сметка на
средствата за текуща издръжка на ведомството. Причина за решението е невъзможността да
се предвиди размерът на необходимите обезщетения за работещите на различните
основания. Това създава проблеми при разпределението на средствата по параграфи в
рамките на показателя „персонал”, който включва заплати, други възнаграждения и плащания
и осигурителни вноски. При завишен ръст на средствата за обезщетения при пенсиониране
или изплащане на неизползван платен годишен отпуск при напускане на служители се
затруднява изплащането на заплати и осигурителни вноски.
С Постановление № 289 от 14 декември 2013 г. бяха одобрени допълнителни
бюджетни кредити в размер 12 000 000 лв. по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2013 г. за изплащане на обезщетения и помощи за домакинствата.
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С Постановление № 288 от 14 декември 2013 г. бяха предоставени от централния
бюджет за 2013 г. средства в размер 1 000 000 лв. чрез бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията на "Български пощи" - ЕАД, за
компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната
пощенска услуга по Закона за пощенските услуги през 2011 г.
Изменен и допълнен е Правилника за прилагане на Закона за акцизите и

данъчните складове. във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за
акцизите и данъчните складове Във връзка с измененията и допълненията в чл. 12 от
ЗАДС по отношение на „отпадъците от тютюн“ (остатъци от тютюневи листа) се създава ред
за тяхното унищожаване. В тази връзка се създава нов раздел Vб, който регламентира реда и
начина за осъществяване на дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл.
12, ал. 1, т. 2 от закона. Във връзка със създадената законова възможност Държавната
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да се лицензира по реда на ЗАДС за
осъществяване на специфичните дейности по управление на държавните резерви и
военновременни запаси, тяхното създаване, съхраняване, опазване, обновяване, поддържане,
освобождаване, ползване, отчитане, финансиране и контролиране, са определени условията и
редът за издаване на лицензи за управление на данъчен склад за базите на агенцията.
Предвиден е ред за разделяне на движението на енергийни продукти под режим
отложено плащане на акциз на две или повече движения, съгласно приетите изменения в
ЗАДС.

Мярката

е

насочена

към

лицата,

които

осъществяват

дейности

по

доставка/снабдяване с корабни горива (бункероване) и цели да даде законодателно
решение на случаите, при които заявено за доставка корабно гориво, изведено от
данъчен склад под режим отложено плащане на акциз и поставено под режим износ не
може да се получи от получаващия кораб поради липса на вместимост. Във връзка с
предоставената

в

закона

възможност

освен

лицензираните

складодържатели

и

регистрираните получатели да могат да получават енергийни продукти на места на директна
доставка, различни от местонахождението на обекта, в който се получават и разтоварват
стоките, е предвидена процедура за тези случаи. Във връзка с направените промени в ЗАДС,
свързани с облекчаване на дейността на лицензираните складодържатели по отношение на
обезпеченията при режим отложено плащане на акциз е променена формулата за
определяне на размера на обезпечението.
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Изменен и допълнен е Правилника за прилагане на Закона за данъка върху

добавената стойност. Отразени са измененията и допълненията в Закона за данъка
върху добавената стойност (ЗДДС), приети със Закон за изменение и допълнения на
ЗДДС (обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013г.) и Закон за изменение и допълнения на ЗДДС (обн.
ДВ, бр. 101 от 22.11.2013г.), и някои редакционни промени, както следва:

Направените

изменения и допълнения в ЗДДС са във връзка с необходимостта от хармонизиране на
българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и
решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с
прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на
закона. Със ЗИД на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 101 от 22.11.2013г.) се въвежда нов специален
режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност. Отчитането на ДДС по
специалния режим за касова отчетност, ще позволи на лицата, които го прилагат да отчитат
данъка към бюджета при плащането по доставката от техните клиенти. Клиентите на
прилагащите режима лица ще могат да упражнят право на данъчен кредит едва при
плащането по доставката. Моментът за упражняване на право на данъчен кредит от лицата,
които прилагат този режим, също се обвързва с датата на осъществяване на плащането към
техните доставчици по доставките, по които са получатели. С изменения и допълнения в
правилника за прилагане на закона са създадени правила за регистрация, прекратяване и
за прилагане на специалния режим. Въведени са разпоредби за лице, което прилага
специалния режим по отношение документиране на доставките, определяне размера на
изискуемия данък, както и за определяне размера на данъчния кредит. Създадени са
разпоредби и за регистрирано лице, което не прилага специалния режим, но е получател
по доставка от лице прилагащо специалния режим, с цел яснота при отчитане на
получените документи. Във връзка с отчитането и декларирането на доставките, включени в
обхвата на специалния режим на касова отчетност са въведени задължителни изисквания при
отразяване в отчетните регистри. Със ЗИД на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013г.) е
създаден механизмът за обратно начисляване във връзка с приетата Директива
2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно
общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължителното и
временно прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на определени
видове стоки и услуги, при които съществува риск от измами

Механизмът за обратно

начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и представлява ефективен
инструмент в борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане. С
Седмичен информационен бюлетин

6

измененията в ЗДДС механизмът ще се прилага и за нова категория стоки - зърнени и
технически култури, които са често използвани в сложните схеми за измами с ДДС на
територията на страната. Със ЗИД на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 101 от 22.11.2013г.) са изменени
правилата за определяне на данъчната основа при внос като в тази връзка е въведена
нова разпоредба. Доставките на услуги, свързани с вноса на стоки, ще се облагат с
нулева ставка, когато стойността им е включена в данъчната основа при вноса. В ЗДДС е
регламентирано, че когато за доставката на услуга, свързана с вноса на стоки, е издаден
документ с начислен данък преди извършване на вноса, размерът на начисления данък
се коригира за издадени фактури и известия по реда на закона. С изменението се въвежда
разпоредба, която урежда реда за корекция на начислен данък с издадени протоколи в
случай на самоначисляване, както и необходимите документи за доказване, че са налице
условията позволяващи прилагане на нулева ставка.
Изменена и допълнена е Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и

реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Промените са
във връзка с направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване с §
4 от преходните и заключителните разпоредби на приетия Закон за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2014 г. и с § 2, от заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Кодекса на труда. С оглед чл. 7, ал. 12 от КСО се въвеждат
срокове за подаване на декларация обр. № 6, за дължимите осигурителни вноски за лицата,
на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от
Кодекса

за

социално

осигуряване.

Предоставя

се

правна

възможност

на

самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО да заявят кои задължения за
задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват.
За целта са направени съответните изменения и допълнения в чл. 2а и в приложение № 10
към чл. 2а от наредбата. Промените, касаещи подаването на данни от работодателите за
облагаемия доход и дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, са насочени към оптимизирането и
усъвършенстването на този процес.
Изменени и допълнени са : Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и

поддържане на регистър на земеделските производители; Наредба № 10 от 3
април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в
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България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г.; Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за
участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично
подпомагане; Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на
железопътната инфраструктура.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 111 от 2013 година
Изменен е Кодекса за социално осигуряване. Предвижда се военнослужещите да
придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им при 27
години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като
военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България." До 31
декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на
първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се
пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8
месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57
години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен
стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. До 31 декември 2020 г. включително,
учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано
от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за
жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.
Изменен е Закона за специалните разузнавателни средства, като в преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
специалните разузнавателни средства (ДВ, бр. 70 от 2013 г.) в § 42 думите "1 януари 2014
г." се заменят с "1 януари 2015 г."
Народното събрание обнародва следните решения - Решение за приемане на

процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично
оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор
на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет; Решение за
създаване на Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен
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кодекс; Решение за избор на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства.
С Постановление № 299 от 20 декември 2013 г. се одобряват допълнителни
бюджетни кредити в размер 700,0 хил. лв. по бюджета на Националната разузнавателна
служба за 2013 г. за изплащане на дължими обезщетения при освобождаване от военна
служба съгласно чл. 227 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,
както и за неотложни разходи за обезпечаване дейността на службата.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 1 от 2014 година

Изменен и допълнен е Кодекса за социалното осигуряване.Промените, са свързани с
отпуска при осиновяване на дете на възраст от две до пет години. Те се налагат с оглед
на допълнението на Кодекса на труда, което се отнася до новия вид отпуск - при осиновяване
на дете от две до пет години, което налага съответните редакционни промени и в Кодекса за
социално осигуряване. Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което е
осиновило дете от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на парично
обезщетение при условията на чл.53а за остатъка до 365 дни, считано от деня на
предаването на детето за осиновяване. Майката осиновителка ще може да се възползва от
платения отпуск по майчинство не по-късно от навършване на петгодишна възраст на детето.
За времето на платения отпуск тя ще получава месечно обезщетение от 90 процента от
заплатата си и ще се зачита за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски. В
този смисъл са изменени и Кодекса на труда и Закона за здравното осигуряване.
Измененията влизат в сила от 1 януари 2014 г.
Обнародван е Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с

дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
и техните действителни собственици, с който се въвеждат мерки в две основни
направления:

1.

Забрана

за

дружествата,

регистрирани

в

юрисдикции

с

преференциален данъчен режим да осъществяват дейности в най-значимите сфери
на икономиката или да придобиват дружества, осъществяващи дейност в подобни сфери,
които са особено чувствителни от гледна точка на защитата на обществения интерес, като
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им се забранява да участват в конкурси за обществени поръчки, в приватизационни
сделки, в конкурси за получаване на концесии, придобиване на държавно или
общинско имущество, в процедури за получаване на лицензии за кредитна
институция,

застрахователна

дейност,

хазартна

дейност,

пенсионен

или

здравноосигурителен фонд, мобилен оператор, радио- и телевизионен оператор и
други. Забранява на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим да учредява или да участва в лице, издател на периодични печатни произведения в
Република България.
2. Ефективни мерки за предотвратяване на агресивното данъчно планиране и
отклонението от данъчно облагане. Дружества, регистрирани в юрисдикции

с

преференциален данъчен режим често се използват в схеми за агресивно данъчно
планиране и за отклонение от данъчно облагане. Отклонението от данъчно облагане е
възможно и чрез сделки с местни лица, както физически, така и юридически и чрез сделки с
лица,

които

не

са

установени

в

юрисдикции

с

преференциален

данъчен

режим.Противодействието на отклонението от данъчно облагане следва да обхваща
всички сделки, както привидните сделки, когато зад тях стоят други прикрити сделки, така и
напълно действителните сделки, като отклонението се осъществява чрез цените по
сделките, а не чрез реалното или нереалното им извършване. Дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим се използват за насочване на дохода чрез
привидни сделки или сделки с цени отклоняващи се от пазарните, към тези юрисдикции в
които не се дължи или се дължи много нисък данък.
заключителни разпоредби

С промени в преходните и

на ДОПК се цели усъвършенстване на действащите

разпоредби в данъчното законодателство за по ефективно противодействие на
агресивното международно данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане.
С промени се създава възможност съществуващият към момента механизъм за скрито
разпределение на печалби и свързаните с него санкции да намери приложение и по
отношение на сделките с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим. Доколкото по отношение на облагането на местното юридическо лице
действа защитата на чл. 116 от ДОПК, въвеждаща презумпция, че местното лице и
дружеството от юрисдикция с преференциален данъчен режим са свързани лица, за да
бъде завършен защитния механизъм по всеобхватен и неутрален за данъчното облагане
начин

е

необходимо

да

бъде

въведена

презумпция

за

свързаност

между

собствениците на капитала на местното лице и дружеството от юрисдикцията с
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преференциален данъчен режим. С новият закон бяха изменени и допълнени редица
данъчни закони- Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; Закона за

данъците върху доходите на физическите лица; Закона за корпоративното
подоходно облагане; Закона за акцизите и данъчните складове; Закона за
данък върху добавената стойност.
Изменен и допълнен е Закона за хазарта. За правото да се осъществява хазартна дейност
на територията на Република България се предвижда такса, която се определя по един и
същи начин за всички лица получили лиценз за хазартна дейност, независимо дали са
местни или чуждестранни лица. Предвижда се двукомпонентна такса за издаване и
поддържане на лиценз за хазартна дейност, която се състои от два задължителни елемента.
Първият елемент от таксата е константна величина, и е в размер на 100 000 лв. и се събира
еднократно.Вторият елемент от таксата е променлива величина, определена в размер на
20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените
печалби, а за игри, за които се събират такси и комисионни за участие върху стойността
на получените такси и комисионни. Двукомпонентната такса ще се декларира ежемесечно
от организаторите на хазартни игри със справка по образец, утвърден от председателя на
Държавната комисия по хазарта и ще се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца за
който се отнася. Във връзка със събирането на таксата се предвижда имуществена санкция, в
случаите когато за дължимата такса не е подадена справка в законоустановените срокове.
Предвижда се изискванията към организирането на онлайн залагания да бъдат включени към
всеки вид хазартна игра, които Законът за хазарта предвижда да бъдат организирани
онлайн, тъй като онлайн хазарта не е отделен вид хазартна игра, а способ за провеждане на
хазартната игра. Поради тази причина раздел VІІ „Хазартни игри от разстояние” отпада и
разпоредбите включени в него, уреждащи провеждането на хазартни игри онлайн или чрез
друго електронно съобщително средство да бъдат включени в раздел „Общи положения” в
глава трета „Хазартни игри” и в разделите, регламентиращи провеждането на отделните
видове хазартни игри. Предвижда се ежегодната целева субсидия за Министерството на
младежта и спорта за физическото възпитание и спорта да бъде в размер на внесените в
държавния бюджет от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” данък по
Закона за корпоративното подоходно облагане през предходната година и променливата част
от двукомпонентната държавна такса по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта.В преходните и
заключителни разпоредби се предвиждат промени в Закона за мерките срещу
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изпирането на пари и в Закона за корпоративното подоходно облагане.
Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари са във връзка със
задължението на организаторите на хазартни игри в казино да регистрират и идентифицират
клиентите си, като се определя основанието от Закона за хазарта, съгласно което се изисква
вписването на посетителите в игралното казино в регистър на хартиен и на електронен
носител. Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, са свързани с
данъчното облагане на хазартната дейност.
Изменен

и

допълнен

е

Закона за местното самоуправление и местната

администрация. Предвижда се размерът на възнаграждението на председателя на
общинския съвет да не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на
общината и общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не
може да бъде повече от 70 на сто от: 1. брутната работна заплата на председателя на
общинския съвет за съответния месец - в общините с население над 100 000 души; 2.
средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец - в
общините с население до 100 000 души. Всеки общински съветник ще бъде член на поне една
постоянна комисия. Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член
на постоянна комисия. Тези нови положения наложиха и промени в Закона за бюджета на

Държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Изменен и допълнен е Закона за отбраната и въоръжените сили на Република

България. Преструктурира се „Комендантство – МО“, създадено като юридическо лице по
чл. 60 от Закона за администрацията, в ново военно формирование - структура на пряко
подчинение на министъра на отбраната, част от въоръжените сили. Създава се
допълнителна възможност за осъществяване на задачата на въоръжените сили по участието
им в охраната на стратегически обекти и на части от критичната инфраструктура, без да се
изменя основният метод на нейното възлагане. Допълват се функциите на Инспектората на
Министерството на отбраната с цел същият да извършва проверки на бойната подготовка,
войсковия ред и дисциплина и на оперативните способности във въоръжените сили. Повишава
се пределната възраст на войниците (матросите) от 45 на 50 години, чрез което се създава
възможност за по-пълноценно използване потенциала на войниците (матросите), придобили
по време на службата си специфични знания и умения в определени области. Създава се
законова възможност военнослужещите мъже, които са самотни родители (осиновители), да
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ползват отпуски, свързани с отглеждането на децата им, при условията и по реда на Кодекса
на труда, с цел обезпечаване изпълнението на родителските им задължения и осигуряване на
реални грижи за децата им.
Изменен и допълнен е Закона за здравето. Промените осигуряват прилагането на
Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009
г. относно козметичните продукти. Регламентират се изискванията, при които козметичните
продукти се считат за безопасни за човешкото здраве. При нарушение на регламентираните
изисквания са предвидени съответните санкции.Със Закона за изменение и допълнение на
Закона за здравното осигуряване в българското законодателство се въвеждат разпоредбите
на Директива 2011/24/ЕС за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно
обслужване.Посочената директива определя реда за предоставянето на трансгранични
здравни услуги независимо от начина им на организация, предоставяне и финансиране,
отговорностите на държавите членки по осигуряване и по местолечение, разпоредбите
относно взаимното признаване на медицински предписания, издадени в друга държава членка,
както и въпроси, касаещи сътрудничеството и обмена на добри практики между компетентните
органи на държавите членки.Като цяло Директива 2011/24/ЕС ще се прилага от Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) и от Министерството на здравеопазването (МЗ). Съгласно
директивата осигуреният пациент има правото да избере държавата, в която желае да
получи здравните услуги, да заплати за тях, след което той може да потърси
възстановяване на средствата от НЗОК, съответно от МЗ. Това е валидно за здравните
услуги, които са включени в пакета дейности, финансирани от бюджета на НЗОК,
съответно от бюджета на МЗ. Сумата, която ще бъде възстановена на пациента, се определя
съгласно възприетия в директивата принцип, съгласно който разходите за трансгранично
здравно обслужване се възстановяват на пациента до размера на разходите, които биха
били поети от държавата членка по осигуряване, ако това здравно обслужване беше
предоставено на нейна територия, без да се надхвърлят действителните разходи за
предоставеното здравно обслужване. В тази връзка са направени промени в Закона за

здравното осигуряване.

Допълнен е и Закона за лекарствените продукти в

хуманната медицина. Изменението е свързано с разпоредбите на Директива 2011/24/ЕС
за признаване на медицински предписания в друга държава членка.
Обнародван

е

Закон за ратифициране на Изменението на Заемното

споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта)
Седмичен информационен бюлетин
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между Република България и Международната банка за възстановяване и
развитие.
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Конституционният съд обнародва в бр.1 от 2014 г. на Държавен вестник Решение № 14 от 18
декември 2013 г. по конституционно дело № 17 от 2013 г., с което възприе следните
тълкувания- 1. Изброяването на основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията
на отделен народен представител, извършено в чл. 72, ал. 1, т. 1 - 4 от Конституцията, не е
изчерпателно. Основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на народен
представител се съдържат и в чл. 65, ал. 1 от Конституцията, когато съответните основания
са настъпили след избора. Предсрочно прекратяване на пълномощията на народен
представител може да се извърши единствено на основание, изрично посочено в
Конституцията,

като

съответните

разпоредби

не

могат

да

бъдат

тълкувани

разширително. 2. Предсрочното прекратяване на пълномощията на народен представител
винаги се постановява с решение на Народното събрание в случаите, когато е подал
оставка или е налице влязла в сила присъда, с която му е наложено наказание лишаване
от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от
свобода не е отложено. В случаите, когато бъде сезиран с правен спор, въпросът се решава от
Конституционния съд. 3. Решенията на Народното събрание и на Конституционния съд за
предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител имат действие
занапред. 4. До постановяване на решението от Народното събрание или до влизането в
сила

на

решението

на

Конституционния

съд

за

предсрочно

прекратяване

на

пълномощията на народен представител той запазва положението си на народен
представител. 5. Когато Народното събрание избира народен представител за ръководител
на институция, определена със закон, решението за избора не съдържа в себе си и
елементите на решението по чл. 72, ал. 2 от Конституцията. Народното събрание може в
едно решение да посочи, че избира народен представител за ръководител на институция,
определена със закон, и предсрочно да прекрати пълномощията му въз основа на подадена от
него оставка. 6. Когато Народното събрание избере народен представител за ръководител на
институция, определена със закон, и той изрази пред него волята си да заеме другата служба,
народният представител трябва да подаде оставка пред Народното събрание и то е длъжно да
я приеме, за да преустанови състоянието на несъвместимост. В случай че Народното
събрание откаже да приеме оставката или не е подадена оставка, спорът се решава от
Конституционния съд
Седмичен информационен бюлетин
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Конституционният съд обнародва в бр.1 от 2014 г. на Държавен вестник Решение № 15 от 19
декември 2013 г. по конституционно дело № 19 от 2013 г., с което отхвърли искането на 51
народни

представители

от

42-рото

Народно

събрание

за

установяване

на

противоконституционност на Решение на Народното събрание от 4.07.2013 г. за предсрочно
прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен
Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.
АКТУАЛНО
Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс. Предложенията са изготвени в изпълнение на задължението на България като
държава-членка на Европейския съюз да приведе националното си законодателство в
съответствие със съответните европейски директиви и стандарти. Промените са свързани с
борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с
детската

порнография.

Измененията

предвиждат

освобождаването

от

наказателна

отговорност на жертвата и лишаване от право да се заема или упражнява определена
професия

или

обществена

длъжност

при

постановена

присъда.

Инкриминира

се

извършването на сексуално действие с дете в условията на проституция като отпада
изискването за даване или обещаване на облага за пострадалия. Криминализира се
предоставянето или събирането на информация за лица, ненавършила 18-годишна
възраст с цел осъществяване с тях на всякакви действия от сексуален характер,
инкриминира се наблюдаването на порнографско представление, в което участва лице,
ненавършило 18 г. Предвижда се увеличаване размера на наказанието и премахването на
възможността за налагане на наказание „пробация“. С предлаганите промени ще се изпълни и
препоръка на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и
финансирането на тероризма (МОНИВАЛ) към Съвета на Европа. Препоръката е отправена
към България за привеждане в съответствие с международните стандарти на престъплението
„финансиране на тероризъм“. Предложеното изменение предвижда да се криминализира
финансирането

на

тероризъм,

в

това

число

финансирането

на

терористични

организации и отделни терористи, дори при липсата на връзка с конкретни
терористични актове. Новата редакция цели да се пресече потокът на всякакви средства до
терористи или до терористични организации. Законопроектът привежда Наказателния кодекс в
съответствие със задълженията по Допълнителния протокол към Наказателната конвенция на
Съвета на Европа относно корупцията, активния подкуп и търговията с влияние, когато
Седмичен информационен бюлетин

15

облагата е предназначена за трето лице. Разширява се определението на „чуждо
длъжностно лице“ с цел то да обхване и лицата, които изпълняват функции на арбитър по
закона на чуждата държава. Така става възможно наказанието на подкупа и търговията с
влияние с тяхно участие. Наказанията за пасивен и активен подкуп и търговия с влияние се
налагат и когато със съгласието на длъжностното лице или лицето, което може да упражни
влияние, облагата е предложена, обещана или дадена на друго лице. Последната група
изменения в Наказателния кодекс произтича от започнала процедура за нарушение от страна
на България на член от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тя е свързана с
определянето на наказателната отговорност при нарушение на режима на сделките, вноса,
износа или други действия с валутни ценности, или задълженията за тяхното деклариране и
прилагането на предвидените в закона санкции, когато предметът на престъплението е в
„особено големи размери“. Измененията в законопроекта дефинират „големи размери“ и
„особено големи размери“, които към момента са определени единствено от съдебната
практика. Инкриминира се само недекларирането на границата на страната, когато тя се явява
външна граница на ЕС. В случай на неспазване на режима за деклариране на вътрешните
граници на ЕС ще се налага административна санкция, която не е в съчетание с конфискация.

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерски съвет

Постановление

№

305

от

21

декември 2013 г. за допълнение на
Правилника
Закона

за

за

прилагане

насърчаване

инвестициите,

приет

Постановление

№

Предстоящо обнародване
Бр. 2

на
на
с

221

на

Министерския съвет от 2007 г.
Министерски съвет

Постановление

№

306

от

21

декември 2013 г. за приемане на

Предстоящо обнародване
Бр. 2

Наредба за условията и реда за
сключване

на

договор

задължителна

за

застраховка

"Отговорност на туроператора"
Министерски съвет

Постановление
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№

307

от

21

Предстоящо обнародване

16

декември 2013 г. за приемане на

Бр. 2

Наредба за условията и реда за
издаване

на

лицензии

и

сертификати при внос и износ на
земеделски

и

преработени

земеделски продукти и контрола
върху

вноса

и

земеделски

и

износа

на

преработени

земеделски продукти
Министерски съвет

Постановление

№

312

от

27

декември 2013 г. за изменение и

Предстоящо обнародване
Бр. 2

допълнение на Постановление №
193 на Министерския съвет от 2012
г.

за

определяне

сумите,

размера

заплащани

здравноосигурените

на
от

лица

за

посещение при лекар, лекар по
дентална медицина и за болнично
лечение
Министерски съвет

Постановление

№

313

от

27

декември 2013 г. за изменение и

Предстоящо обнародване
Бр. 2

допълнение на Постановление №
17 на Министерския съвет от 2007
г. за определяне на условията и
реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение
в лечебни заведения за болнична
помощ на лица, които нямат доход
и/или лично имущество, което да
им осигурява лично участие в
здравноосигурителния процес
Министерство на

Национален рамков договор за

здравеопазването

медицинските
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между

Предстоящо обнародване
Бр. 3
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Националната
здравноосигурителна

каса

и

Българския лекарски съюз за 2014
г.
Министерство на

Национален рамков договор за

здравеопазването

денталните

дейности

между

Предстоящо обнародване
Бр. 3

Националната
здравноосигурителна

каса

и

Българския зъболекарски съюз за
2014 г.
ИНТЕРЕСНО

2 януари
Св. Силвестър, папа Римски. Преп. Серафим Саровски Чудотворец. Празнуват: Силвия,
Силвестър

6 януари
Св. Богоявление (Йордановден) Празнуват: Йордан, Йорданка, Данчо, Данка, както и
Богомил, Борил, Богдан(а), Бончо, Банчо, Бистра, Найден, Теодор, Божан(а), Божидар(а),
Боян(а) и др.

7 януари
Св. Йоан Кръстител (Ивановден) Празнуват: Иван, Йоан, Иво, Йоана, Йолина, Иванка,
Ивана, Ива, Ванко, Ваньо, Ваня, Жан, Жана, Ивайло, Ивайла, Ивелин, Ивелина, Калоян,
Йото, Йоанка, Деан и др.

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
ЗАБАВНО
***
Полицай задържа двама скитници.
- Къде живеете? - пита той.
- Никъде - отговаря първият.
- А вие?
- Съседи сме...
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Професорът по ОТП:
- Доказано е, че глупакът може да зададе такъв въпрос, на който и най-умния не може да
отговори.
Глас отзад:
- А аз се чудя защо не мога да си взема изпита!
***
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Главен редактор: Валентина Савчева
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