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НОРМИ
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр.42 от 2014 година
С Постановление № 112 от 13 май 2014 г. Министерският съвет измени и допълни

Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по
трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки,
Закона за здравето и Закона за лечебните заведения. Промените са свързани с
изпълнение на законовото изискване за въвеждане на такси за всички нормативно определени
административни услуги, предоставяни от Изпълнителната агенция по трансплантация, при
максимално облекчаване на административната тежест за заявителите на съответните услуги.
Въвеждат се нови такси за издаване на разрешения за внос на органи от трети страни,

предназначени за трансплантация, за внос от и за износ в трети страни на тъкани и/или
клетки, предназначени за трансплантация, и за внос от и за износ в трети страни на
яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи. Размерът на одобрените такси е 10 лв. и е
разходоориентиран. Друга промяна е намаляване с 50 на сто на две от действащите такси –
за издаване на заверено копие и на допълнителен екземпляр от документите по тарифата.
Новият размер на тези такси ще бъде 5 лв., като тази промяна е стъпка към изпълнение на
плана на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.
С Постановление № 111 от 13 май 2014 г. правителството одобри допълнителни
разходи по бюджета на МВнР в размер на 18 260 лв. С тях ще бъде подкрепена реализацията
на съвместен проект на БЧК и на Македонския червен кръст (МЧК) за развитие капацитета на
МЧК в областта на водното спасяване, осигуряването на безопасност на водните басейни в
страната и подобряване на нормативната база. Проектът допринася за развитие на
добросъседските отношения с Република Македония, като същевременно съответства на
целите и задачите на Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ.
Средствата за финансирането му се осигуряват по линия на официалната помощ за развитие.
С Постановление № 108 от 10 май 2014 г.

правителството одобри промени в

Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет
по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет. Те са
насочени към повишаване на ефективността, възможностите и прозрачността на Съвета като
национален консултативен и координационен орган, в това число и на сътрудничеството с
неправителствените организации. С измененията в нормативния акт се въвежда изискването
за определяне на служители, които да изпълняват функциите на „координатори по
равнопоставеност на жените и мъжете” в органите на изпълнителната власт, като се
регламентират техните функции.
С Постановление № 109 от 10 май 2014 г. Министерският съвет утвърди таксите за
кандидатстване и годишните такси за обучение на студентите и докторантите - граждани
на Република България, на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария в държавните висши училища през учебната 2014/2015 г. - по
висши училища. Със същото постановление са утвърдени и таксите за чуждестранните
студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование,
граждани на трети за Европейския съюз държави, приети за обучение в държавните висши
училища.

С Постановление № 107 от 10 май 2014 г. правителството прие национални правила
за допустимост за разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на ЕС, Европейския
фонд за морско дело и рибарство по цел "Инвестиции за растеж и заетост", за финансовата
рамка 2014-2020 г. Това е един от основните актове, необходими за стартиране на
изпълнението на оперативните програми. В постановлението са обхванати приложимите към
тези програми правила за допустимост на разходите. Отчетен е и подходът на ЕК по
отношение на определянето на допустимостта на разходите и разширените възможности за
прилагане на опростени разходи през периода 2014-2020 г.
С Постановление № 117 от 15 май 2014 г. . правителството обнародва Наредба за

условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в
затруднено финансово състояние за 2014 г. Предвижда се общината да бъде
подпомогната финансово, ако отговаря поне на три от критериите за достъп до финансиране
по реда на тази наредба, определени, както следва:
1. отрицателен нетен оперативен остатък през последните две бюджетни години; нетният
оперативен остатък се определя като разлика между (собствените приходи с постоянен
характер + изравнителната субсидия и другите трансфери за местни дейности) - (просрочените
задължения за текущи разходи + текущите разходи в местни дейности);
2. коефициент на покритие, по-малък от единица, за последната бюджетна година;
коефициентът на покритие се определя като съотношение между (текущите разходи за местни
дейности и просрочените задължения в местни дейности)/(общо собствените приходи с
постоянен характер и изравнителната субсидия и другите трансфери за местни дейности);
собствените приходи с постоянен характер включват данъка върху доходите на физическите
лица, имуществените и другите местни данъци, други данъци и общинските такси;
3. равнище на безработица за последната бюджетна година - един път над средното
равнище за страната по данни на Националния статистически институт за 2013 г.;
4. съотношение на собствените приходи на един жител към просрочените задължения
за местни дейности на един жител за последната бюджетна година - по-малко от 10;
5. дял на общия размер на собствените приходи спрямо общите постъпления на
общината за последната бюджетна година - по-малък от 30 на сто; общите постъпления се
формират като сума от общия размер на собствените приходи на общината и субсидиите,
трансферите и временните безлихвени заеми. За просрочени се смятат тези задължения,
които не са уредени в договорния/законовия срок. Когато изрично не е определен такъв срок,

за просрочени се смятат тези задължения, които не са уредени/платени в обичайно приетите
срокове.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обнародва

Правилник за организацията, задачите и функциите на специализиран орган
на

министерството

на

транспорта,

информационните

технологии

и

съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност. С
този правилник се уреждат организацията, задачите и функциите на дирекция "Безопасност,
технически надзор и управление при кризи" като специализиран орган за технически надзор на
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Закона за
техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и по Закона за инспектиране на труда за
осъществяване на технически надзор върху съоръженията с повишена опасност (СПО) в
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и на
СПО, монтирани на подвижен железопътен състав, независимо от тяхната собственост.
АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 43 от 2014 година
С Постановление № 116 от 15 май 2014 г. правителството отпусна 26 732 642 лв. от
резерва в държавния бюджет, заложен за непредвидени и неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Те ще бъдат
преведени по бюджетите на министерства, ведомства и общини за финансиране на проекти и
дейности, свързани с проведени спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи,
завършване на обекти, които се изпълняват етапно, за възстановяване на сгради и
инфраструктурни обекти и за възстановителна помощ за физически лица, чиито жилища са
увредени от бедствие.
С Постановление № 115 от 14 май 2014 г. правителството допълни Наредбата за

устройството

и

безопасната

експлоатация

на

преносните

и

разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите
за природен газ, като включи в обхвата й и подводните газопроводи. Новите текстове
регламентират изискванията към устройството и безопасната експлоатация на подводните
газопроводи, както и за контрола, осъществяван над тях. Основна роля се отрежда на
спазването на техническите норми, залегнали в БДС EN 14161.
С Постановление № 113 от 13 май 2014 г. правителството одобри промени в

Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, с които се

регламентират редът и условията за организиране на комбинирана форма на обучение за
деца със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални
образователни програми. Новата форма на обучение беше въведена с измененията в закона,
направени през септември м. г. Тя включва обучение при условията и по реда на дневна
форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или
индивидуалния учебен план. С промените в Правилника се допълва и съставът на екипите
за

комплексно

педагогическо

оценяване

към

регионалните

инспекторати

по

образованието. С оглед предотвратяване конфликт на интереси, освен представители на
съответния ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на
децата и учениците със специални образователни потребности, се включват и представители
на специалните училища и логопедичния център. На екипа се делегира ново правомощие,
свързано с отлагане на задължителната предучилищна подготовка преди постъпване в първи
клас на деца, чието здравословно състояние не позволява това, на основание протокол от
ЛКК. Допълнението се прави във връзка с промените в Правилника за прилагане на Закона
за семейните помощи за деца, които обвързват получаването на месечните помощи със
задължителните посещения в подготвителните групи и класове.
Министерството на правосъдието обнародва Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за

съдебните преводачи. С тази наредба се уреждат: редът и сроковете за предложения за
включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи;
условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за съдебни преводачи;
условията и редът за определяне възнагражденията на съдебните преводачи в гражданското,
наказателното и административното производство. Наредбата се прилага за лица, утвърдени
за съдебни преводачи, при назначени преводи от органите на съдебната власт, органите на
досъдебното производство, както и тези по изпълнителни дела.
Изменена и допълнена е

Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за

идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организаторите на
хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на
информация за хазартните игри към сървъра на Националната агенция за приходите, във
връзка с приетите промени в Закона за хазарта в сила от 1 януари 2014 г. Със Закона за
изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн. ДВ бр. 1 от 2014 г.) са приети промени в
режима на облагане на хазартните игри, съгласно които за издаване и поддържане на лиценз
за организиране на хазартни игри, включително за организираните онлайн се събира държавна
такса. Държавната такса се администрира от Държавната комисия по хазарта. Дейността на

организаторите на хазартни игри се облага с данъци по Закона за корпоративното подоходно
облагане, които се администрират от Националната агенция за приходите.
Във връзка с промените в режима на облагане на хазартната дейност в Закона за хазарта е
предвидено автоматизирано подаване на информация към сървър на Държавната комисия
по хазарта и Националната агенция за приходите за онлайн залаганията и игрите по чл. 55, 57,
60, 62 от Закона за хазарта. Промените в наредбата са съобразени с новите
компетентности на Държавната комисия по хазарта по администрирането на държавната
такса, както и с необходимостта от предаване на данни от централната компютърна система
на организатора освен до Националната агенция за приходите, и до Държавната комисия по
хазарта. Друга отразена в наредбата законова промяна е свързана с преминаване на
функциите

на

Министерството на

вътрешните работи в областта на

хазарта към

правомощията на Държавна агенция „Национална сигурност”. Променен е обема от
регистрационни данни, които се изискват от участниците в онлайн залаганията. Промените са
свързани с правителствения приоритет за намаляване на административната тежест за
бизнеса и съобразно становището на Комисия за защита на личните данни за прилагането на
Закона за защита на личните данни по отношение на данните събирани от участниците в
онлайн залаганията. В тази връзка са намалени изискуемите данни относно лицата,
притежаващи личен идентификатор съгласно българското законодателство. По-широкият обем
на събираните данни се запазва само за лицата, които нямат единен граждански номер
(ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ) с цел еднозначната идентификация на тези лица.
С цел правилното деклариране на получените залози и изплатени печалби за съответния
отчетен период за определяне размера на дължимата държавна такса с декларацията по чл.
30, ал. 6 от Закона за хазарта са дефинирани понятията „събитие“ и „активна игра“.
Съгласно промяната в чл. 6, ал.1, т. 4 от Закона за хазарта, наредбата следва да бъде
съгласувана с председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“. Промените в
наредбата са съобразени с Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2011 г.
относно хазарта по интернет на вътрешния пазар за предприемане на национални мерки за
ефективен контрол върху хазартната дейност, организирана онлайн.
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
С Решение № 27 от 21.05.2014 г. ВКС измени решение по внохд.№444/2012 г. на Апелативен
съд гр.Пловдив,като отменява същото в частта, с която подсъдимия Лазар Колев е оправдан
по квалифициращото обстоятелство „особено мъчителен за убития начин” по чл.116
ал.1т.6 НК,за пострадалите.
АКТУАЛНО

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
медицинските изделия, с който в нормативната ни уредба се въвеждат изискванията на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013. Законопроектът предвижда Изпълнителната
агенция по лекарствата (ИАЛ), която е компетентен орган за медицинските изделия, да
изпълнява и функцията на определящ орган съгласно чл. 1 от Регламента. Съвместяването
в рамките на една структура на дейността по определяне и наблюдение на нотифицираните
органи и дейността по надзор на пазара и проследяване на безопасността на медицинските
изделия улеснява изпълнението на задачите на определящия орган. Този орган разполага с
необходимата информация, насочваща към евентуално неизпълнение на задълженията или
на отклонение от добрата практика, което предоставя възможност за своевременна и бърза
реакция.
Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското
право и сродните му права. С него се въвежда нов термин – „осиротели произведения и
звукозаписи”, и се определя редът, по който те могат да бъдат ползвани. Изискването е на
Директива 2012/28/ЕС. Целта на директивата и на законопроекта е да се гарантират
общественият интерес и правната сигурност при цифровизирането и предоставянето на
достъп до произведения и звукозаписи, носителите на права върху които не са известни или
пък са с неустановено местожителство. В колекциите на публичните институции, както и в
обществените радио и телевизионни организации се съдържат немалък брой такива обекти. В
тези случаи спазването на традиционния подход за търсене на съгласие от правоносителя за
всяко използване би представлявало пречка за съхраняването и разпространението на
европейското и националното културно наследство, за създаването на европейски цифрови
библиотеки и за насърчаването на свободното движение на знания и иновации. Предвижда се
използването на осиротели произведения или звукозаписи да засяга единствено действията по
цифровизирането им и предоставяне на достъп от общодостъпни библиотеки, учебни
заведения, музеи, обществени радиа и телевизии в изпълнение на цели, свързани с
обществения интерес – за запазване, възстановяване и осигуряване на достъп за културни и
образователни цели. Статутът на осиротяло произведение или звукозапис ще бъде прилаган
само в случаи, в които след щателно издирване в източници на информация, установени от
министъра на културата след съгласуване с правоносители и ползватели, се установи, че нито
един от носителите на права върху конкретния обект не е известен, или ако е известен – е с
неустановено местонахождение. В случай, че в последствие някой от авторите бъде открит, в
негова полза е предвидена възможност за прекратяване на статута на осиротяло
произведение. Информацията за обектите, получили статут на осиротяло произведение,
използванията, организациите, които са ги осъществили и т. н., ще бъде документирана в

публично достъпна база данни, създадена и поддържана от Службата за хармонизация на
вътрешния пазар.

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерски съвет

Постановление № 125 от 20 май
2014

г.

за

одобряване

на

Предстоящо обнародване
Бр. 44

допълнителни разходи
Министерски съвет

Постановление № 124 от 20 май
2014

г.

за

одобряване

на

Предстоящо обнародване
Бр. 44

допълнителни разходи
Министерски съвет

Постановление № 123 от 20 май
2014

г.

за

одобряване

на

Предстоящо обнародване
Бр. 44

допълнителни разходи
Министерски съвет

Постановление № 122 от 20 май
2014

г.

за

одобряване

на

Предстоящо обнародване
Бр. 44

допълнителни разходи
Министерски съвет

Постановление № 121 от 20 май
2014

г.

за

одобряване

на

Предстоящо обнародване
Бр. 44

допълнителни разходи
Министерски съвет

Постановление № 120 от 20 май
2014

г.

за

одобряване

Предстоящо обнародване

на

Бр. 44

и

Предстоящо обнародване

допълнителни разходи
Министерство на отбраната

Наредба

за

изменение

допълнение на Наредба № Н-12 от

Бр. 44

2011 г.
Министерство на
образованието и науката

Наредба

за

изменение

и

допълнение на Наредба № 2 от
2003

г.

за

признаване

завършени

етапи

на

обучение

или

степени

образование
квалификация

и

на

училищно
на

професионална
по

документи,

издадени от училища на чужди
държави

Предстоящо обнародване
Бр. 44

Министерство на културата

Правилник

за

устройството

и

Предстоящо обнародване

дейността на Национален музей на
българското

Бр. 44

изобразително

изкуство
Министерство на

Наредба

за

изменение

и

здравеопазването

допълнение на Наредба № 7 от

Предстоящо обнародване
Бр. 44

2011 г.
Българска народна банка

Наредба

за

изменение

и

Предстоящо обнародване

допълнение на Наредба № 26 от

Бр. 44

2009 г.
ИНТЕРЕСНО

24 май
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Празник на народните читалища (от 1990 г.)
Ден на българската журналистика (от 1990 г.)

28 май
Ден на парковете в България

30 май
Преп. Исакий Далматски. Св. Емилия. Празнуват: Емилия, още Ема, Емил, Емилиан,
Емилиян и др.
ЗАБАВНО
***
Ето, че вече двайсет години се срещаме с вас в тази зала и то доса често - казва съдията на
обвиняемия. -Мисля, че за тези години Вие бихте могли изцяло да се промените и да се
поправите!
-А Вие, Ваша светлост, бихте могли да станете министър на правосъдието...
***
В затворническата килия влиза надзирателят и съобщава на осъдения:
- Жена ти дойде на свиждане.
- Как така? Такова нещо не се предвиждаше в присъдата!
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