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Обнародвани нормативни актове

Други обнародвани нормативни актове:

Закон за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс

Закон за изменение и допълнение на Закона за
специалните разузнавателни средства

Измененията предвиждат отпадане давността за наказателното
преследване и изпълнението на наказанието по отношение
на тежки престъпления от членове на ръководни органи на
Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на
които са възложени ръководни длъжности или партийни функции.
Увеличават се наказанията за някои престъпления против правата
на гражданите. Предвидени са също промени в раздел „Разврат“
по отношение на блудството, порнографията, проституцията и др.

Закон за ратифициране на Изменение към
Споразумението за предоставяне на консултантски
услуги за подкрепа при засилване функциите и
изграждане на капацитет в Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране и постигане
на оптимизация на разходите за постигане
на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за
пречистването на градските отпадъчни води
между Министерството на регионалното развитие
на Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за
лечебните заведения
Измененията въвеждат промяна в устройството на Националната
здравна карта, като се акцентира върху адресирането на потребностите на населението на териториален принцип. Предвижда се
НЗОК да финансира само определен брой лечебните заведения,
необходим за задоволяване медицинските нужди на конкретната
област. Регламентира се възможността лечебните заведения
да създават обединения с цел получаване на финансиране от
НЗОК.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
Измененията предвиждат задължение за титулярите на сервитути
на енергийни обекти за пренос и разпределение на електрическа
енергия в поземлени имоти в горски територии да извършват проверка на съответствието на размера на сервитутната зона с изискванията на приложение № 1 към Наредбата най-малко веднъж
на 10 години. Титулярът на сервитута следва също да изсича
единични дървета, които се намират извън сервитутната зона,
при възникнала опасност от падането им върху въздушни електропроводи. Изсичането следва да се съгласува с директора на
съответната регионална дирекция по горите и да спазва изискванията на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите. Въвеждат се
също и изменения в минималните размери на сервитутните зони
за енергийни обекти за производство, пренос, разпределение и
преобразуване на електрическа енергия, включително за язовири,
събирателни и напорни деривации и хидротехнически съоръжения към тях, регламентирани в Приложение № 1 към Наребата.
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Наредба за отменяне на Наредба № Н-19 от 2006
г. за определяне обхвата на информацията, която
всички общини са длъжни да водят, съхраняват и
предоставят на Министерството на финансите за
поетия от тях дълг в съответствие с изискванията
на Европейския съюз и на българското
законодателство за отчетността, статистиката
и бюджетирането на публичния сектор, както
и за реда, начина и сроковете за отчитането и
предоставянето й.
Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за
изискванията към квалификцията на персонала
на търговци за извършване на дейности по
осигуряване на пожарната безопасност на обекти
и/или поддържане и обслужване на уреди, системи
и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.
Постановление № 252 от 11 септември 2015 г. за
приемане на Единна процедура за осигуряване на
средства за заплащане на данък върху добавената
стойност и/или митни сборове на бенефициенти по
проекти, финансирани съгласно Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Съединените американски
щати за икономическа, техническа и съответно
друга помощ.
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Внесени законопроекти

Анализи

Законопроект за изменение и допълнение на
Административнопроцесуалния кодекс
Според мотивите на вносителите на законопроекта предложените
промени имат за цел да прецизират текстове в кодекса, по които
има противоречива практика, да допълнят празноти в регулацията,
да отразят актуалния етап на електронизация на съобщенията,
да въведат конкретни срокове за по-съществено прилагане на
електронна идентификация, да облекчат работата на Върховния
административен съд, като се намалят съществено делата, при
които ВАС действа и като първа инстанция, и като касационна
инстанция.

Промените в системата за гарантиране на влоговете
На 30 юли 2015 г. беше приет нов Закон за гарантиране на
влоговете в банките („Законът“), който отменя действащия
досега закон. С промените се въвеждат разпоредбите на
преработената Директива 2014/49/ЕС относно схемите за
гарантиране на депозитите („Директивата“).
С приемането на Директивата се въвеждат правила за защита на
вложителите в банки чрез постигането на унифицирани правила
за: гарантиране на влоговете в рамките на Европейския съюз;
изяснен обхват на гаранцията, по-кратки срокове за изплащане
на гарантирания размер на влоговете; подобрена обмяна на
информация и нови методи и изисквания за финансиране на
схемите за гарантиране.  Целта на новия режим е да доведе до
укрепване на доверието на вложителите във финансовия сектор
в държавите-членки на Европейския съюз, както и до осигуряване
на финансова стабилност на вътрешния пазар.
Транспонирането на Директивата е необходима стъпка за
модернизацията на банковото законодателство, което обхвана и
транспонирането на Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка
за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници в националното ни законодателство,
която въвежда и нова роля на Фонда за гарантиране на влоговете
в банките („ФГВБ“).   
Законът има за цел да модернизира законодателната рамка
за гарантиране на влоговете в банките. Някои от съществените
промени са: въвеждането на сроковете и условията за изплащане
на гарантираните депозити в съответствие с Директивата;
въвеждането на нов по-голям праг на гарантирания размер на
влога в някои случаи; отпадане на някои от изключенията за
изплащане на гарантирания размер влогове; промяна в начина на
финансиране на ФГВБ и др.

Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за данък върху добавената стойност
Промените предвиждат премахване на ставка ДДС върху
лекарствените продукти за хуманна цел.
Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за акцизите и данъчните складове
Целта на промените е усъвършенстването на данъчното
законодателство и прецизирането на закона с цел отстраняване
на неясноти и улесняване на практическото му прилагане, както и
съобразяване със съдебната практика на Съда на ЕС.
Обединен законопроект за изменение и
допълнение на Закона за тютюна и тютюневите
изделия (приет на първо четене)
Промените целят да адресират конфликта на забраната за
производство и продажба на заготовки за цигари с филтър с
принципа за свободно движение на стоки, залегнал в Член 34 от
Договора за функциониране на Европейския съюз. Промените
адресират също необходимостта от предпоставики за устойчиво
пазарно развитие в сектора.

Календар
12.10.2015
Бизнес срещи с баварски фирми от автомобилостроенето,
машиностроенето и информационните технологии (Германобългарска индустриално-търговска камара)
12.10.2015
Двадесета годишнина на Американската търговска камара в
България
Дискусия “Регионални предизвикателства в лицето на глобални
геостратегически процеси”
13.10.2015
Нови пазарни условия в България – нови възможности за
германските малки и средни предприятия (Германо-българска
индустриално-търговска камара)
15.10.2015
Среща на тема „Обществени поръчки и финансиране от ЕС“
(Американската търговска камара в България)
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Изплащане на гарантирания размер на влоговете
Гарантираните влогове следва да бъдат изплащани не по-късно
от 7 работни дни от приемането на някой от следните актове:
• Решение на Българска народна банка („БНБ“) за отнемане на
лиценза за банкова дейност;
• Решение на БНБ, с което се установява, че влоговете са
неналични и банката е неспособна да ги изплати;
• Акт на съдебен орган, постановяващ решение, което
препятства предявяването на вземанията на вложителите
срещу кредитната институция.
Отмененият закон предвиждаше схемата за гарантиране на
влоговете да се задейства единствено в случай на отнемане
на лиценза на банката от БНБ. Въвеждането с новия Закон на
възможността БНБ да вземе решение, което установява, че
влоговете са неналични и банката е неспособна да ги изплати,
е важно за функционирането и ефикасността на системата за
гарантиране на влоговете в банките. Това е така, тъй като по
този начин се създава възможност вложителите да получат
гарантирания размер на влоговете си без това да бъде поставяно
в зависимост от отнемането на лиценза на банката или от
потенциално възстановяване и преструктуриране по Директива
2014/59/ЕС. Въведеният срок преизпълнява изискванията на
Директивата, която изисква от държавите-членки да приемат срок
от 7 работни дни за изплащане до 2024 г., а до тогава постепенно
да намаляват срока.
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Също така се предвижда и легална дефиниция на “неналичен
влог”. Това е влог, който е изискуем, но не е бил платен от банката
съгласно приложимите към него законови или договорни условия.   
Изменя се значително дефиницията на „влог“, също в съответствие
с Директивата. Новата дефиниция е стеснена в сравнение с
предишната редакция на понятието.  Това е важно, с оглед на това
какви вземания ще е необходимо да бъдат покрити от страна на
ФГВБ в случай на провал в банка.
Размер на гаранцията
Гарантираният размер на влоговете от 196,000 лв. остава
непроменен, но се въвежда по-голям гарантиран размер в
някои социално оправдани случаи. Влогове на физически лица,
възникнали в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни
нужди, влогове на физически лица, които възникват в резултат
на изплатени суми по повод на сключване или прекратяване на
брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение,
инвалидност или смърт, както и влогове, които възникват в
резултат на застрахователни или осигурителни плащания или на
изплащането на обезщетение за вреди от престъпления или от
отменена присъда, са гарантирани до размер от 250,000 лв. за
срок от три месеца от момента, в който вложителят се е сдобил с
правото да се разпорежда с влога.  

Сътрудничество
Предвидени са и нови възможности за финансиране на една схема
за гарантиране на влогове от друга в рамките на Европейския
съюз. Този механизъм кореспондира на усилията в рамките на
европейския съюз за създаване на единен надзорен механизъм.  
Законодателят създава цяла нова глава в Закона, с която урежда
как на територията на една държава-членка ще се изплащат
влогове на вложители в клон на банка от друга държавачленка. Въведени са и механизмите за обмен на информация и
сътрудничество между схемите за гарантиране на влоговете в
рамките на Европейския съюз.

Никола Колев
Правен консултант

Промени във финансирането на ФГВБ
Предвиждат се промени в механизмите за финансиране на ФГВБ.
Законът предвижда отпадане на встъпителните вноски на банките
като средство за финансиране. Годишната премийна вноска,
която всяка банка прави, ще бъде определяна пропорционално на
степента на рисковия й профил. Тя ще се изчислява върху размера
на гарантираните влогове за предходната година, формиран като
средна стойност от размера на гарантираните влогове към края на
всяко тримесечие.  
Когато ФГВБ няма достатъчно налични средства, е въведен
механизъм за събиране на извънредни премийни вноски от
банките. Размерът на вноските е до 0.5% от гарантираните
влогове за една календарна година, изчислени към последното
тримесечие, предхождащо датата на превеждане на вноските.
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