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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от
2009 г. за лицензиране на платежните институции,
дружествата за електронни пари и операторите на
платежни системи



Постановление № 120 от 23 юни 2017 г. за приемане на
Наредба за медицинската експертиза

Внесени законопроекти



Законопроект за изменение и допълнение на Закона
за политическите партии
Законопроект за изменение и допълнение на Закона
за електронния документ и електронния подпис

Календар

Обнародвани нормативни актове

Наредба на
Българска народна банка за
изменение и допълнение на Наредба № 16 от
2009
г.
за
лицензиране
на
платежните
институции, дружествата за електронни пари и
операторите на платежни системи (ДВ бр. 49 /
20.06.2017 г.)
С Наредбата се правят изменения и допълнения към
Наредбата за лицензиране на платежните институции,
дружествата за електронни пари и операторите на
платежни системи.
Операторите на платежни системи предоставят на БНБ
за нуждите на платежния надзор отчет за операциите
на всяка оперирана от тях платежна система с
окончателност на сетълмента за всяко тримесечие на
календарната година. Отчетът се представя в
управление „Банково“ на БНБ до края на месеца,
следващ отчетния тримесечен период. Операторите на
платежни системи предоставят на БНБ на годишна
база отчет за дейността на всяка оперирана от тях
платежна система с окончателност на сетълмента във
връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 1409/2013
на Европейската централна банка от 28 ноември 2013
г. относно статистика на плащанията. Отчетът се
представя в управление „Банково“ на БНБ до края на
втория календарен месец, следващ отчетния годишен
период.
Участниците в платежните системи с окончателност на
сетълмента предоставят на БНБ за нуждите на
платежния надзор отчет за изпълнени нареждания за
превод към платежните системи за всяко тримесечие
на календарната година. Отчетът се представя в
управление „Банково“ на БНБ до края на месеца,
следващ
отчетния
тримесечен
период.
Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на
БНБ, определя с указание формата и съдържанието на
отчета
Издателите на електронни пари предоставят на БНБ
за нуждите на платежния надзор отчет за издадените,
разпространените и изкупените обратно от тях
електронни
пари
за
всяко
тримесечие
на
календарната година. Отчетът се представя в
управление „Банково“ на БНБ до края на месеца,
следващ отчетния тримесечен период. Издателите на
електронни пари, които предоставят и платежни
услуги, представят на БНБ отчета по ал. 1 за тези
услуги.

Българската народна банка може да изисква от лицата
– обект на платежен надзор, допълнителна
информация и да предприема други мерки за
проверка на данните в отчетите
Постановлението влиза в сила от 1 юли 2017 г.
Постановление на Министерски съвет № 120 от
23 юни 2017 г. за приемане на Наредба за
медицинската
експертиза
(ДВ
бр.
51
/
27.05.2017 г.)
С Наредбата се определят принципите и критериите
на медицинската експертиза и редът за нейното
извършване.
Медицинската експертиза включва експертиза на
временната неработоспособност, експертиза на
трайно намалената работоспособност на лица в
трудоспособна възраст, както и на лица, придобили
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от
Кодекса за социално осигуряване (КСО), които
упражняват трудова дейност и не са им определени
вида и степента на увреждане, вида и степента на
увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица,
придобили право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по КСО, и потвърждаване или отхвърляне на
професионалния характер на заболяванията.
Експертизата на временната неработоспособност се
извършва от лекуващия лекар/лекар по дентална
медицина, от лекарските консултативни комисии
(ЛКК), от териториалните експертни лекарски
комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна
лекарска комисия (НЕЛК).
Експертизата
на
трайно
намалената
работоспособност, на вида и степента на увреждане
на лицата, придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по КСО, се осъществява
от ТЕЛК и НЕЛК.
Експертизата на вида и степента на увреждане на
децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и
НЕЛК с участието на лекар с призната специалност по
педиатрия.
Експертизата на професионалните болести се
извършва от ТЕЛК и от НЕЛК и включва
потвърждаването
или
отхвърлянето
на
професионалния характер на заболяването. В
заседанията участват специалисти по трудова
медицина (радиобиология или радиационна хигиена)
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и по професионални болести,
председателства заседанията.

един

от

които

едно на сто от всички действителни гласове на
последните парламентарни избори.

Формата и съдържанието на експертните решения и на
медицинските протоколи на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК са по
образец, утвърден от министъра на здравеопазването.

Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за електронния документ и електронния
подпис

Отменя се Наредбата за медицинската експертиза,
приета с Постановление № 87 на Министерския съвет
от 2010 г.

Внесен на 27.06.2017 г. в Комисия по транспорт,
информационни технологии и съобщения, Комисия по
икономическа политика и туризъм и Комисия по
европейските въпроси и контрол на европейските
фондове от народни представители от различни
политически формации.

Постановлението влиза в сила от 27 юни 2017 г.

Други обнародвани нормативни актове:
Закон за допълнение на Закона за енергетиката (ДВ
бр. 51 / 27.06.2017 г.)
Постановление на Министерски съвет № 110 от 9 юни
2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност, приет с Постановление № 255
на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ бр. 48 /
16.06.2017 г.)
Постановление на Министерски съвет № 116 от 22 юни
2017 г. за определяне на нов размер на социалната
пенсия за старост (ДВ бр. 51 / 27.06.2017 г.)
Постановление № 117 от 22 юни 2017 г. за
допълнение
на
Наредбата
за
дългосрочните
командировки в чужбина, приета с Постановление №
252 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ бр. 51 /
27.06.2017 г.)
Наредба на Българска народна банка за изменение и
допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра
на банковите сметки и сейфове (ДВ
бр. 49 /
20.06.2017 г.)

Внесени законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за политическите партии
Внесен на 16.06.2017 г. в Комисия по правни въпроси
от народни представители от различни политически
формации.
Със законопроекта се предвижда държавната
субсидия, предоставяна на политическите партии и
коалиции да бъде ограничена до парламентарно
представените партии. Предлага се отмяна на член 26
от Закона за политическите партии, който урежда
случаите за отпускане ежегодно на държавна
субсидия на партиите, които не са представени в
Народното събраните, но са получили не по-малко от
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Законопроектът
предвижда
определението
за
електронен документ в действащият закон да се
замени с препращане към съответната разпоредба на
Регламент (ЕС) № 910/2014.
Предвижда се устройствата за създаване на
квалифицирани електронни подписи и устройствата
за създаване на квалифицирани електронни печати да
подлежат на сертифициране, за да се гарантира
съответствието им с изискванията на Регламента.
Дава се определение на понятието „доставчик на
удостоверителни услуги“ – това е физическо или
юридическо лице, което предоставя една или повече
удостоверителни
услуги
като
доставчик
на
квалифицирани
или
на
неквалифицирани
удостоверителни услуги. От своя страна „доставчик на
квалифицирани удостоверителни услуги“ е доставчик
на удостоверителни услуги, който предоставя една
или повече квалифицирани удостоверителни услуги и
е получил квалифицирания си статут от надзорен
орган в съответствие с изискванията.
Предвид използваната от Регламент (ЕС) № 910/2014
терминология, навсякъде в закона се предлага да
отпаднат
текстовете,
свързани
с
автора
на
електронното изявление.

Календар

3 юли 2017 г.,
10:30 - 13:00 ч.,
Европейската
комисия в
България, София
4 юли 2017 г.,
13:00 - 19:00 ч.,
БенчМарк офис,
София, бул. Черни
връх 32, вх. А
6 юли 2017 г.,
13:00 - 19:00 ч.,
БенчМарк офис,
София, бул. Черни
връх 32, вх. А

Дискусия „Бъдещето на Европа“

Кибер сянката над финансовите
пазари

Сърфирайте в океана на
финансовите пазари
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