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***
" Най-трудно е да се отговори на въпрос, на който отговорът е очевиден!"
Намерете отговорите на всички въпроси със Ciela!
***
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Изменен и допълнен е Правилникът
Правилник
за устройството и дейността на Министерството

на вътрешните работи. Като основни структури на МВР са определени главните и
областните дирекции, Специализираният отряд за борба с тероризма,
тероризма дирекциите "Вътрешна
сигурност",

"Миграция"

специализираната

и

"Международно оперативно сътрудничество",
сътрудничество

администрация
администрация,

Академията

и

Медицинският

от

институт

общата
на

и

МВР,

научноизследователските и научно
научно-приложните институти. В ГД "Гранична полиция" се
създават дирекции "Граничен
Граничен контрол"
контрол и "Противодействие на престъпността през държавната
граница", а в ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" - "Оперативни дейности" и

"Държавен контрол и превантивна дейност". Инспекторатът се извежда като отделна
структура.
Обнародвано е Постановление № 76 от 18 април 2017 г. Правителството отпусна 15,7
млн. лв. за разплащане на извършените непредвидени разходи за спасителни и неотложни
аварийни работи при овладяване на бедствени положения и кризисни ситуации, за неотложно
възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти и възстановителна помощ за пострадали
от бедствия граждани.
Изменена и допълнена е Наредба № 66 от 2006 г. Прецизират се количествата
ветеринарномедицински

продукти,

предписани

на

рецептурна

бланка

във

връзка

с

предприетите мерки за антибактериална резистентност, както и с оглед ограничаване
спекулациите при търговията на дребно с тези продукти. Уреждат се правомощията по
прилагане на наредбата на Българската агенция по безопасност на храните като
правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Национална
ветеринарномедицинска служба.
Изменена и допълнена е Наредба № 8121з-531 от 2014 г. Органите за пожарна безопасност
и защита на населението, осъществяващи контрол на търговците, извършващи дейности по
осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди,
системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, се оправомощяват да съставят
актове за установяване на административни нарушения и да издават наказателни
постановления.
Изменена и допълнена е Наредба № 2 от 2004 г. Разписват се изисквания относно
планирането и проектирането на комуникационно-транспортната система на градовете по
начин, осигуряващ с предимство развитието на обществения транспорт за превоз на пътници,
използването на велосипеди и на електромобилността при движението с лични превозни
средства,

относно

оразмеряването

на

комуникационно-транспортните

системи

на

урбанизираните територии за период до 2030 година според степента на моторизация, както и
относно оразмеряването на автомобилни паркинги с предвиждане на дял за електронни
превозни средства от местата за паркиране и гариране.
Изменена и допълнена е Наредба № 6 от 2015 г. Променя се редът за предоставяне на
документите и проектите на книжки, учебници и учебни помагала, които се внасят за оценяване
от групите оценители. Освен готово книжно тяло, ще могат да се предоставят за оценяване

екземплярите под формата на PDF документ със съответните защити. Вносителите ще имат
възможност да се запознават със становищата на оценителите по време на открито заседание.
Изменена и допълнена е Наредба № 49 от 2014 г. В застрахователната полица на моторните
превозни средства ще се вписва застраховащият, а не собственикът. Ще може да се сключва
задължителна застраховка за срок до три застрахователни периода, което налага съответна
промяна в изискванията към реквизитите на задължителната застраховка "Гражданска
отговорност" на автомобилистите. Актуализиран е обхватът на покритието по застраховката,
която вече покрива на базата на единна премия територията на всички членки на системата
"Зелена карта" като е въведено съпътстващо задължение за издаване на сертификат "Зелена
карта" към всяка полица. Това налага промени и в реквизитите на застрахователната полица и
в реда за издаване на зелени карти.
•
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Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за семейни помощи за

деца. Предоставянето на семейните помощи ще става по настоящ адрес. За родителите ще
отпадне задължението да представят удостоверение, че децата са записани за предучилищно
образование или като ученици. Урежда и редът за предоставяне на месечните помощи за
отглеждане на дете с трайно увреждане.
Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за физическото

възпитание и спорта. Подобрява се регулацията при осъществяването на научната и
приложна дейност в областта на спорта, развитието на физическото възпитание и спорта,
спортно-състезателната

и

тренировъчната

дейност

за

учащите

в

системата

от

предучилищното, училищното и висшето образование в страната. Създават се условия за
ефективно обучение по учебните предмети от специализираната подготовка и по учебните
предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка за спортните училища,
както и на възможности за подбор и за привличане на талантливи спортисти.
Допълнена е Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието

на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване. На
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се възлага да
определя и администрира уникалните кодове на производители на плавателни съдове.
Определянето им се извършва еднократно за всеки български производител и за всеки
производител от трета държава, който ще пуска плавателен съд на пазара на територията на
България и няма определен код от друга държава-член на Европейския съюз. Изброени са

документите, които икономическите оператори трябва да подават, срокът за изпълнение на
процедурата и правила за отказ и обжалване.
Изменена и допълнена е Наредба № 13 от 2004 г. Разпоредбите на наредбата се привеждат
в съответствие с изискванията на европейското право във връзка със спазване на
еквивалентни стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки, предмет на
международен обмен.,
Изменена и допълнена е Наредба № 8 от 2014 г. Разширява се обхвата на наредбата, като
тя ще се прилага и при внос от трети страни на биопродукти, съдържащи тъкани или клетки от
човешки произход. Урежда се редът за получаване на разрешение за внос на тези продукти и
се приема образец на самото разрешение.
Допълнена е Наредба № 1 от 1999 г. Лицата, които желаят да бъдат натурализирани, ще
трябва в удостоверението да посочват данните, въз основа на които е установен българският
им произход. Молителят ще трябва да прилага и всички документи, удостоверяващи
наличието на възходящ от български произход, въз основа на които е издадено
удостоверението от Държавна агенция за българите в чужбина.
Обнародвана е Наредба № 4 от 20 април 2017 г. С нея се урежда държавния
образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование - детски градини, училища, центрове за подкрепа
за личностно развитие, Националния дворец на децата и Държавния логопедичния център.
Обнародван е Правилник за устройството и дейността на Национално издателство за

образование и наука "Аз-буки". Националното издателство за образование и наука "Азбуки" е държавно специализирано обслужващо звено за изследователска и информационна
дейност. Звено "Редакция на научно-методическите списания" на издателството следва да
открива добрите практики в образователните системи и да установява новите тенденции и
резултати в науката за образованието.
Изменена е Наредба № 20 от 2006 г. Когато лице кандидатства за издаване на
удостоверение за експлоатационна годност на гражданско летище и летателна площадка, то
ще трябва да представя в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
различни документи, удостоверяващи правния му статус в зависимост от това дали е
търговско дружество, юридическо лице с нестопанска цел, община или общинско предприятие.

Промените ще улеснят упражняването на въздушни спортове, които все повече се
популяризират, като са организирани и спортни клубове с малък брой членове.
АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
Министерски съвет Постановление № 82 от 26 април 2017 г. за приемане
на Наредба за единните държавни изисквания за

Предстоящо
обнародване

придобиване на висше образование по специалността
"Право" и професионална квалификация "юрист"

Първата конференция на IFA в България ще разгледа основните механизми
на противодействие срещу "некоректните" политики
за данъчно планиране
На 18 и 19 май 2017г. за първи път България ще е домакин на
годишната конференция на Международната Данъчна Асоциация IFA. Организатор е IFA България съвместно с Юридическия
факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Конференцията ще се проведе в аудитория 272 в сградата на
Ректората. За мисията и целите на организацията и за основните
акценти на предстоящото събитие разказва адв. Валентин Савов.
Адвокат с повече от десет години стаж, придобит във водещи
адвокатски кантори в България, Япония и Холандия, партньор в
"Савов & Партньори", притежател на магистърска степен по право
от Софийски университет, България и магистратура по
Международно данъчно право
от Университета в Лайден,
Холандия. Валентин Савов е председател на IFA България.
Сдружение IFA България е акредитирана като официално и единствено подразделение на
Международната фискална асоциация в България през 2014 г. на конгреса на IFA в Мумбай,
Индия. IFA България вече наброява над 50 корпоративни и индивидуални членове, сред които
преподаватели, съдии, одитори и счетоводители (одиторски и счетоводни кантори), данъчни
консултанти, адвокати и адвокатски кантори.
В голяма част от света, данъчното законодателство, данъчните реформи, данъчния контрол,
прилагане и правораздаване са резултат от едно непрекъснато взаимодействие и обмяна на
идеи, концепции, опит и гледни точки между публичния и частния сектор, между доктрината и
практиката. Целта на IFA България, а и причината за създаването й, е да действа като форум
или платформа за обсъждане на международни и местни фискални и данъчни въпроси между
всички участници в процесите по развитието, прилагането, контрола и др. на данъчното право
и законодателство. Членският състав на ИФА България включва консултанти, адвокати,

счетоводни и одиторски кантори, държавни служители, членове на съдебната система,
университетски преподаватели и представители на академичните среди, както и множество
заинтересовани членове от различни сфери на обществото. Тази амалгама от експертиза,
гледни точки и позиции ни даде увереността да организираме и първата за България
международна конференция от такъв мащаб.
Двудневната конференцията е на тема "Проектът BEPS и прилагането на Европейското
данъчно право в държавите-членки и средства за правна защита съгласно Европейското
право". Започваме първия ден с детайлен поглед към проекта BEPS - Base Erosion and Profit
Shifting. Най-общо и концептуално това е проект на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР), който е насочен срещу практики и данъчно планиране,
които експлоатират празноти или разминавания между данъчните законодателства и
разпоредби на различни юрисдикции с цел по един изкуствен начин да прехвърлят
облагаемите си доходи от държави с високо данъчно облагане към такива с ниско.
Използването на BEPS практики, освен до значително и необосновано намаляване на
данъчната тежест, може да доведе и до изкривявания в конкурентната среда, като придава
конкурентно предимство на мултинационални компании спрямо компании, които оперират
само на местния си пазар. Не винаги тези практики обаче са незаконни, защото за тях се
използват в повечето случаи правно позволени средства. И това обстоятелство се дължи и на
съществуващите празнини в данъчните законодателства на отделните държави, както и на
липсата на хармонизация между тях, на прилагането на системата от двустранни спогодби за
избягване на двойното данъчно облагане и др.
Проектът BEPS на ОИСР предвижда 15 мерки, които дават на отделните държави
необходимите местни и международни инструменти за предотвратяване и ограничаване на
BEPS-практики и планиране. Тези мерки имат за цел да осигурят справедливо облагане на
икономическата дейност в юрисдикциите, където реално се извършва тази икономическа
дейност, където се създава стойност, продукт. Сред конкретните мерки и механизми за
противодействие на BEPS, наред с други, са:
- имплементирането на многостранна конвенция, за разлика от сега действащите системи от
двустранни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане,
- отстраняване на празнотите и осигуряване на синхронизация и въвеждането на стандарти,
отчитащи достиженията на дигиталната икономика и бизнес;
- хармонизация в данъчните законодателства на отделните държави;
- разработване на ефективни правила за отчитане и оценка на икономическата активност на
чуждестранните дружества и лица;
- правила за ограничаване приспадането на лихви и други финансови плащания при
определяне на данъчната основа;
- въвеждане на ефективен механизъм за бърз и улеснен обмен на информация относно
измененията в законодателните данъчноправни рамки на отделните страни и др.
Проблемите свързани с прилагането на Европейското право и средствата за правна защита
ще се дискутират през втория ден на конференцията. Представител на Европейската комисия
ще разкаже детайли „от кухнята“ за развитието в сферата на средствата за правна защита и
прилагане на Европейското право. Разбира се, че обърнем поглед и към България и
ситуацията тук. Лектори ще са действащ съдия от Върховния административен съд,
преподаватели от СУ, както и адвокати специалисти и с практически опит в тази област. С цел

да се запознаем със законодателните и практически решения в други държави,
последователно ще бъдат разгледани Белгия, Германия, Унгария и Румъния, като за всяка
една от тези юрисдикции лектори ще бъдат специалисти от тези държави.
Повече за говорителите, програмата и регистрацията - може да се научи на уебсайта на:
www.ifa-conference.com
ИНТЕРЕСНО

28 април
Световен ден по охрана на труда
Св. апли Иасон и Сосипатър. Празнуват: Виталий, Витан

29 април
Международен ден на танца
Св. 9 мчци в Кизик. Преп. Мемнон Чудотворец. Празнуват: Пенчо, Пенка, Пеньо, Пенко

1 май
Международен Ден на труда и на международната работническа солидарност
Международен ден на самоеда
Св. прор. Йеремия. Прпмчк Акакий Серски. Св. Тамара Грузинска. Празнуват: Мая

2 май
Св. цар Борис-Михаил. Св. Атанасий Велики. Празнуват: Борис, Борислав, Борислава,
Боряна, Борко, Борил

3 май
Световен ден за свобода на пресата

4 май
Международен ден на металурга, пожарникаря и коминочистача
ЗАБАВНО
***
Адвокат изпратил на наелия го бизнесмен телеграма: "Делото приключи. Справедливостта
възтържествува!"
Бизнесменът тутакси отговорил:
- Веднага да обжалвате решението!
***
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