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Регламент (ЕС) 2019/1111 (Брюксел IIб) влезе в сила 

На 1 август 2022 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2019/1111 („Брюксел IIб“) относно компетентността, 

признаването и изпълнението на решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 

отговорност, и относно международното отвличане на деца.  

Новият регламент отменя Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и 

изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност 

(Регламент „Брюксел IIa“). Промените са свързани с въвеждането на ефективни правила за защита на 

децата и техните родители при трансгранични спорове за родителска отговорност, например за 

родителски права и международно отвличане на деца. Цели се ускоряване на процедурите и защита на 

най-добрите интереси на детето.  

 

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските 

На 30 септември 2022 г. бяха обнародвани промени в Наредбата за работното време, почивките и 

отпуските („НРВПО“), които касаят: 

i. Дежурство и време на разположение на работодателя 

Дежурството е форма на организация на работата, която може да е при подневно или сумирано 

изчисляване на работното време. То се включва в работното време и при него служителят е длъжен да 

е на работното си място и да изпълнява или да е в готовност да изпълнява трудовите си задължения.  

От друга страна, по времето на разположение служителят е извън територията на предприятието и 

следва да има готовност, когато работодателят го извика да се яви на работа и да започне да изпълнява 

трудовите си задължения. 

С НРВПО се регламентират: 

• редът за установяване на задълженията за дежурство и за време на разположение на работодателя;  

• максималната продължителност на времето; 

• редът за отчитане и заплащане. 

Промените в НРВПО налагат изготвяне/ ревизия на редица документи от работодателя, свързани с 

формите на организация на работата, включително: 

• Заповед за определяне на длъжностите, за които се установява задължение за дежурство, след 

консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и 

служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда („КТ“); 

• Уреждане на задължението за разположение в индивидуален и/или в колективен трудов договор; 
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• Утвърждаване на поименни графици за дежурство/ време на разположение; 

• Заповед на работодателя относно положения труд по време на разположение; 

• Регламентиране в Правилника за вътрешния трудов ред на начина на запознаване на работниците и 

служителите с утвърдените поименни графици за работа при сумирано изчисляване на работното 

време, за дежурство и за времето на разположение, както и начина на уведомяване за явяване на 

работа при уговорено задължение за разположение. 

ii. Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) 

В НРВПО се уреждат редът и начинът за ползване на новия вид отпуск за отглеждане на дете до 8-

годишна възраст от бащата (осиновителя), който беше въведен с промените в КТ, влезли в сила от 1 

август 2022 г. НРВПО регламентира необходимите документи, сроковете за подаването им, условията за 

прекратяване на ползването и задълженията на работодателя.  

Тълкувателно решение на ВКС относно размера на справедливото 

обезщетение за неимуществени вреди при съпричиняване от страна на 

пострадалия 

На 1 август 2022 г. Върховният касационен съд („ВКС“) прие Тълкувателно решение № 1/2021, с което се 

дават разяснения по въпроса „При прилагане разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД преценката на съда за 

размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт ограничена ли е в рамките 

на претендираната от пострадалия с исковата молба сума, или размерът на справедливото 

обезщетение, което се намалява според установеното съпричиняване, не е обусловен от заявената 

претенция, но не може да се присъди сума, надхвърляща поисканата в петитума?”.  

Според задължителното тълкуване на ВКС, при прилагане разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Закона за 

задълженията и договорите („ЗЗД“) преценката на съда за размера на справедливото обезщетение за 

неимуществени вреди от деликт не е ограничена от заявената претенция, но не може да се присъди 

сума, надхвърляща поисканата в петитума на исковата молба. 

Европейската комисия представи своето предложение за Регламент за 
киберустойчивост 

На 15 септември 2022 г. Европейската комисия представи своето предложение за Регламент за 

киберустойчивост („Регламента“), с който да се въведат хармонизирани изисквания за киберсигурност 

за производителите и разработчиците на продукти с цифрови елементи, както по отношение на 

софтуера, така и на хардуера на продукта.  

Основни проблеми, идентифицирани от Комисията в този контекст, са обстоятеството, че някои 

продукти, пуснати на пазара, нямат стандарти за киберсигурност още на етапа на своето проектиране, 

както и нежеланието на някои производители да адресират опасенията, свързани със сигурността на 

продукти, след като са били пуснати на пазара.  
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Регламентът има за цел тези проблеми да бъдат разрешени, като се определят основни изисквания, 

които трябва да бъдат изпълнени, преди продукт с цифрови елементи да бъде пуснат на пазара. Той 

също така определя правила за проектиране, разработване и производство на продукти с цифрови 

елементи, за да се гарантира висок стандарт на киберсигурност през целия жизнен цикъл на продукта. 

На потребителите трябва да бъдат предоставени минимална информация и инструкции за съответната 

стока с цифрови елементи, съгласно Приложение II от Регламента. 

Становище на КЗЛД относно електронната поща и мобилния номер като 

лични данни 

В Становището на Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) от 01.08.2022 г. относно Законопроект 

за изменение и допълнение на Закона за пътищата 47-254-01-65 от 10.06.2022 г., КЗЛД изрази своето 

разбиране, че: 

1. Електронната поща и мобилният номер по принцип попадат в обхвата на понятието лични 

данни, тъй като чрез тях може да се индивидуализира пряко или косвено конкретно физическо лице. 

2. Преценката за целесъобразност, необходимост и пропорционалност на обработването на 

електронна поща и мобилен номер следва да се извърши и мотивира от законодателя в рамките на 

законодателния процес, включително и предвиждането на изричен текст, който да задължи водачите 

на превозни средства, техните собственици или трети лица да предоставят тези данни при заплащане 

на съответните такси за МПС. 

3. Със законодателството следва да се създадат ясни правни основания за обработване на лични 

данни, отчитайки принципите, прогласени в чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и да се въведат 

подходящи срокове за съхранението им. На субектите на данни следва да се гарантират правата, 

предоставени с Регламент (ЕС) 2016/679, както и да им се предостави необходимата информация за 

въведените правила и процедури за обработване на личните им данни. 

КЗЛД наложи глоба от 1 млн. лв. за нарушениe на GDPR 

Комисията за защита на личните данни глобява с 1 млн. лева „Български пощи“, защото дружеството „не 
е приложило подходящи технически и организационни мерки“ преди и по време на кибератака от 16 
април 2022 г. и така е позволило зловреден софтуер да криптира чувствителни бази данни.  

Сред обстоятелствата, установени при проверката на КЗЛД, е това, че резервните копия („бекъпи“) на 
информационните системи са съхранявани на същите дискови масиви, както и съответните 
продукционни бази данни. Целта на резервните копия е да осигурят запазване на информацията, 
включитено в случай на хакерска атака, и те следва да бъдат позиционирани на друго защитено място.  
 
Описанието се основава на публично оповестена информация по случая. Решението за налагане на 
глобата не е публикувано на официалната интернет страница на КЗЛД. 

  



 

5 
 

Рекордна глоба за Instagram за нарушение на GDPR 

След обвързващото решение на Европейския комитет по защита на данните („ЕКЗД“), ирландският 
надзорен орган по защита на данните (водещ орган) прие своето решение по отношение на Instagram 
(Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE)) и наложи рекордна глоба от 405 милиона евро за нарушение 
на GDPR. 

Окончателното решение на водещия надзорен орган е в следствие на самоинициирано разследване 
относно публичното разкриване от Instagram на имейл адреси и/или телефонни номера на деца, 
използващи функцията за бизнес акаунт в Instagram, и настройката „публични по подразбиране“ („public-
by-default setting“) за лични акаунти на деца в Instagram. 
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