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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от
2018 г. за паричната и лихвената статистика и
статистиката на финансовите сметки
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата от
2015 г. за условията и реда за предоставяне,
регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.
114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по
труда

Законопроекти
Календар


Практически
семинар
на
тема:
„Стандартната
документация на Loan Market Association (LMA) в областта
на real estate financе. Ключови проблеми от гледна точка
на българското право” с участието на лектори от
Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“ и представител на
Loan Market Association

Съдебна практика
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Обнародвани нормативни актове:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 17 от 2018 г. за паричната и лихвената
статистика и статистиката на финансовите
сметки
Наредбата
регламентира
предоставянето
на
информация
за
целите
на
статистиката
на
междубанковия паричен пазар от банките и клоновете
на чуждестранни банки, извършващи дейност на
територията на страната, както и от Българската
народна банка (БНБ).
Подлежат на отчитане
пред БНБ: осъществените
сделки с контрагенти банки и клонове на
чуждестранни банки, извършващи дейност на
територията на страната предоставяне и получаване
на левови депозити, валутни депозити и репосделки и
предоставяне и получаване на левови лихвени
суапове, както и осъществените сделки за покупка и
продажба на чуждестранна валута срещу левове с
контрагенти БНБ, банки и клонове на чуждестранни
банки, и с клиенти местни и чуждестранни лица, със
срок на изпълнение, спот и форуърд; покупка и
продажба на чуждестранна валута срещу левове чрез
валутен суап с контрагенти банки и клонове на
чуждестранни банки, както и с клиенти местни и
чуждестранни лица.
Наредбата дава и легална дефиниция за понятието
„Контрагент“ – институционална единица, която е
страна по инструмент или сделка, или е свързана със
страна по инструмент или сделка.
Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата от 2015 г. за условията и реда за
предоставяне, регистриране и отчитане на
трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса
на труда пред инспекцията по труда
Едно от измененията в новата Наредба касае
трудовото възнаграждение. Неговият размер не
трябва да е по-малко от пропорционално определения
за договорената продължителност на работното време
минимален месечен осигурителен доход по Кодекса за
социално осигуряване за дейността, определена там,
изплаща се от работодателя –
регистриран
земеделски стопанин, лично на работника срещу
разписка, неразделна част от трудовия договор, в
която работникът полага подпис върху екземпляра,
съхраняван от работодателя.
Друго
изменение
касае
работодателите
–
регистрирани земеделски стопани, които могат да
получат регистрирани образци на трудови договори от
Портала за еднодневни трудови договори на
електронната страница на Изпълнителна агенция
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„Главна инспекция по труда“ („Портала“) или от
съответната дирекция „Инспекция по труда“ по
местонахождение на земеделския имот. Валидни за
наемане на работа остават само образците на трудови
договори, които съответстват по форма и съдържание
на утвърдения с наредбата образец и са регистрирани
в Портала. Регистрацията се извършва след
представяне от работодателя- земеделски стопанин,
на платежни документи за авансово внесените
осигурителни вноски, регистрационна карта ,
издадена
от
съответната
Областна
дирекция
„Земеделие“ и справка по чл. 5, ал. 7 от Наредба № 3
от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани
Регистрираните трудови договори се получават в
съответната дирекция „Инспекция по труда“ лично от
регистрирания
земеделски
стопанин
или
от
пълномощник с изрично пълномощно в оригинал.

Други обнародвани нормативни актове:
Постановление № 170 на МС от 17.08.2018 г. за
определяне размера на линията на бедност за
страната за 2019 г. по Методиката за определяне и
актуализиране на линията на бедност за страната,
приета с Постановление № 345 на Министерския съвет
от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 89 от 2007
г.). (ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.)
Постановление № 171 на МС от 17.08.2018 г. за
одобряване
на
допълнителни
трансфери
за
държавните висши училища и за Българската
академия на науките за 2018 г. чрез бюджета на МОН
в размер 1 500 000 лв. за допълнителни стипендии на
докторантите по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 5 от Постановление
№ 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията
и реда за предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите от държавните висши
училища и научни организации (ДВ, бр. 70 от
24.08.2018 г.)
Постановление № 172 на МС от 17.08.2018 г. за
одобряване
на
допълнителни
трансфери
по
бюджетите на общините за 2018 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална програма
"Оптимизация на вътрешната структура на персонала
в институциите от системата на предучилищното и
училищното образование", одобрена с Решение № 271
на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на
национални програми за развитие на образованието
(ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.)
Постановление № 173 на МС от 17.08.2018 г. за
изменение и допълнение на Тарифата за таксите,
които се събират от Комисията за регулиране на
съобщенията по Закона за електронните съобщения,
приета с Постановление № 374 на Министерския съвет
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от 2011 г. (ДВ, бр. 107 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103
от 2012 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 27 от 2015 г., бр. 7 от
2016 г. и бр. 3 от 2017 г.) (ДВ, бр. 70 от 24.08.2018
г.)
Постановление № 174 на МС от 17.08.2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2018 г. за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт на основание чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1 и
чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2000 г. за определяне на минимални
диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от
държавния бюджет и от бюджетите на общините. (ДВ,
бр. 70 от 24.08.2018 г.)
Постановление № 175 на МС от 20.08.2018 г. за
приемане на Наредба за реда за избор на
осигуряване,
внасяне
и
разпределяне
на
задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд
"Гарантирани
вземания
на
работниците
и
служителите" и за обмен на информация (ДВ, бр. 70
от 24.08.2018 г.)
Постановление № 176 на МС от 20.08.2018 г. за
приемане на Наредба за отговорността и за
прекратяването на дейността на доставчиците на
удостоверителни услуги (ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.)
Постановление № 177 на МС от 20.08.2018 г. за
приемане на нормативни актове на Министерския
съвет (ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.)
Постановление № 178 от 24 август 2018 г. за
изменение и допълнение на Постановление № 220 на
Министерския съвет от 2003 г. за определяне на
състава и дейността на Държавно-обществената
консултативна
комисия
по
проблемите
на
безопасността на движението по пътищата. (ДВ, бр.
72 от 31.08.2018 г.)
Постановление № 179 от 24 август 2018 г. за
одобряване
на
допълнителни
трансфери
по
бюджетите на общините за 2018 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална програма
„Осигуряване на съвременна образователна среда“,
одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от
2018 г. За одобряване на национални програми за
развитие на образованието. (ДВ, бр. 72 от
31.08.2018г.)
Постановление № 180 от 24 август 2018 г.
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
утвърдените
разходи
по
области
политики/бюджетни програми по
бюджета
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за
на
на
на

Министерството на културата за 2018 г. (ДВ, бр. 72 от
31.08.2018 г.)
Постановление № 181 от 24 август 2018 г. за
изменение и допълнение на Устройствения правилник
на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“ към министъра на финансите,
приет с Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2008 г. (ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г.)
Постановление № 182 от 24 август 2018 г. за
допълнение
на
Постановление
№
167
на
Министерския съвет от 2016 г. за определяне на реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд
„Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (ДВ,
бр. 72 от 31.08.2018 г.)
Постановление № 183 от 27 август 2018 г. за
приемане на Правилник за прилагане на Закона за
държавните помощи. (ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г.)
Постановление № 184 от 27 август 2018 г. за
изменение на Правилника за устройството и дейността
на Националния институт за недвижимо културно
наследство, приет с Постановление № 8 на
Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 72 от
31.08.2018 г.)
Постановление № 185 от 30 август 2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2018 г. (ДВ,
бр. 73 от 04.09.2018 г.)
Постановление № 186 от 30 август 2018 г. за
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2018 г. (ДВ,
бр. 73 от 04.09.2018 г.)
Постановление № 187 от 30 август 2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на културата за 2018 г. (ДВ, бр. 73 от
04.09.2018 г.)
Постановление № 188 от 31 август 2018 г. за
изменение и допълнение на Наредба за изискванията
за етикетиране и предоставяне на стандартна
информация
за
продукти,
свързани
с
енергопотреблението, по отношение на консумацията
на енергия и на други ресурси, приета с
Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011
г. (ДВ, бр. 73 от 04.09.2018 г.)
Постановление № 189 от 5 септември 2018 г. за
изменение на нормативни актове на Министерския
съвет (ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г.)
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Постановление № 190 от 5 септември 2018 г. за
допълнение на Наредбата за командировъчните
средства при задграничен мандат, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008
г. (ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г.)
Постановление № 191 от 5 септември 2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища през 2018 г.,
приета с Постановление № 17 на Министерския съвет
от 2018 г. (ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г.)
Постановление № 192 от 5 септември 2018 г. за
допълнение
на
Постановление
№
162
на
Министерския съвет от 2016 г. за определяне на
детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове
за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 75 от 11.09.2018
г.)
Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за
определяне на правилата за Добра клинична практика
(ДВ, бр. 68 от 17.08.2018)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 75
от 2006 г. за определяне на условия и списък с
изисквания за здравно състояние на размножителния
материал от декоративни растения (ДВ, бр. 68 от
17.08.2018)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни
възнаграждения на държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и размера на началните и
максималните заплати за длъжност на лицата,
работещи по трудово правоотношение (ДВ, бр. 69 от
21.08.2018)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14
от 2010 г. за условията и реда за извършване на
проверки на лечебните заведения от Изпълнителна
агенция „Медицински одит“ (ДВ, бр. 69 от 21.08.2018)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите
(ДВ, бр. 69 от 21.08.2018)
Наредба № 4 от 14 август 2018 г. за придобиване на
квалификация по професията „Инструктор по
ергономия“ (ДВ, бр.70 от 24.08.2018)
Наредба № 2 от 15 август 2018 г. За условията и реда
за осъществяване на оперативно-издирвателната
дейност чрез гласни и негласни методи и средства от
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органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ДВ, бр.70 от
24.08.2018)
Наредба № 5 от 14 август 2018 г. за придобиване на
квалификация по професията „Изпълнител на
термални процедури“ (ДВ, бр.71 от 28.08.2018)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на
свидетелство за управление на моторни превозни
средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина.
(ДВ, бр.72 от 31.08.2018)
Наредба за изменение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за
предоставяне на средства от Национален фонд
„Култура“. (ДВ, бр.72 от 31.08.2018)
Наредба № 6 от 14 август 2018 г. за придобиване на
квалификация по професията „Агроеколог“ (ДВ, бр.72
от 31.08.2018)
Наредба № 7 от 14 август 2018 г. за придобиване на
квалификация по професията „Спедитор-логистик“.
(ДВ, бр.72 от 31.08.2018)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2016 г. за предучилищното образование(ДВ, бр.72
от 31.08.2018)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра
и изискванията към дейността на обменните бюра(ДВ,
бр.72 от 31.08.2018)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола,
осъществяван
от
митническите
органи
върху
средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
(ДВ, бр.72 от 31.08.2018)
Наредба № Н-22 от 14 август 2018 г. за условията и
реда
за
изплащане
на
порционни
пари
в
Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия (ДВ, бр.72 от 31.08.2018)
Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за
условията и реда за прилагане на схемите за директни
плащания . (ДВ, бр. 73 от 04.09.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13
от 2003 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на химични агенти при работа
(ДВ, бр. 73 от 04.09.2018 г.)
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане
на разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна и осъществяване
дейност като оператор (ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г.)
Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на
правилата на биологично производство, етикетиране
и контрол, и за издаване на разрешение за контролна
дейност за спазване на правилата на биологичното
производство, както и за последващ официален
надзор върху контролиращите лица (ДВ, БР.75 от
11.09.2018 г.)
Наредба № 8 от 27 август 2018 г. за придобиване на
квалификация по професията „Машинен техник“ (ДВ,
БР.75 от 11.09.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2018 г. за определяне на пакета от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 76 от 14.09.2018
г.)
Наредба № 9 от 27 август 2018 г. за придобиване на
квалификация по професията „Козметик“ (ДВ, бр. 76
от 14.09.2018 г.)
Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за организацията на работа и дейността на Център за
асистирана репродукция (ДВ, бр. 73 от 04.09.2018 г.)
Решение за предсрочно прекратяване на мандата на
заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Застрахователен
надзор“ (ДВ, бр.70 от 24.08.2018 г.)
Решение за предприемане на действия във връзка с
отнемането
на
лиценза
за
извършване
на
застрахователна
дейност
на
кипърската
застрахователна компания „Olympic Insurance Co Ltd“
(ДВ, бр.70 от 24.08.2018 г.)

Решение № 595 от 21 август 2018 г. за откриване на
процедура за предоставяне на концесия за услуга за
морски плаж „Созопол – Харманите“, община Созопол,
област Бургас 14 (ДВ, бр.71 от 28.08.2018 г.)
Решение № 596 от 21 август 2018 г. за откриване на
процедура за предоставяне на концесия за услуга за
морски плаж „Бургас – централен“, община Бургас,
област Бургас, (ДВ, бр.71 от 28.08.2018 г.)
Решение № 620 от 31 август 2018 г. за приемане на
отчета за дейността на Управителния съвет на
Националния компенсационен жилищен фонд за 2017
г. (ДВ, бр. 73 от 04.09.2018 г.)
Решение № 356 от 23 август 2018 г. за изменение и
допълнение на Технически изисквания за работа на
наземни мрежи, позволяващи предоставяне на
електронни съобщителни услуги (ДВ, бр. 73 от
04.09.2018 г.)
Решение за приемане на Годишния доклад на
Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г. –
„Анализ на пазара на пощенските услуги“ (ДВ, бр. 74
от 07.09.2018 г.)
Решение за приемане на Годишния доклад на
Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г.
(ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г.)
Решение по Годишния доклад за дейността на
Българската академия на науките за 2017 г. (ДВ, бр.
74 от 07.09.2018 г.)
Решение № 628 от 31 август 2018 г. за предоставяне
на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства –
строителни материали – варовици, от находище
„Каменица“, разположено в землището на с. Златна
нива, община Каспичан, област Шумен, на „Голдън
фийлд“ – ООД, гр. Шумен (ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г.)

Решение № 592 от 21 август 2018 г. за условията и
реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по
договори (ДВ, бр.71 от 28.08.2018 г.)

Решение № 629 от 3 септември 2018 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за услуга
за морски плаж „Ривиера“, община Варна, област
Варна (ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г.)

Решение № 593 от 21 август 2018 г. за откриване на
процедура за предоставяне на концесия за услуга за
морски плаж „Поморие-изток“, община Поморие,
област Бургас (ДВ, бр.71 от 28.08.2018 г.)

Решение № 630 от 3 септември 2018 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за услуга
за морски плаж „Албена“, община Балчик, област
Добрич (ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г.)

Решение № 594 от 21 август 2018 г. за откриване на
процедура за предоставяне на концесия за услуга за
морски плаж „Балчик – Централен“, община Балчик,
област Добрич 10 (ДВ, бр.71 от 28.08.2018 г.)

Решение за приемане на Процедурни правила за
условията и реда за предлагане на кандидати,
представянето и публичното оповестяване на
документите, изслушването на кандидатите и избор на
съдия в Конституционния съд на Република България
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от квотата на Народното събрание (ДВ, бр. 76 от
14.09.2018 г.)
Решение за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на Прокуратурата и на
разследващите органи през 2016 г. (ДВ, бр. 76 от
14.09.2018 г.)

Инструкция № И-1 от 24 август 2018 г. относно реда
и показателите за предоставяне на информация за
разследванията,
провеждани
от
разследващи
митнически инспектори (ДВ, бр. 74 от 07.09.2018 г.)
Поправка в Инструкция № И-4 от 14 май 2018 г. (ДВ.,
бр. 44 от 2018 г.) (ДВ, бр.75 от 11.09.2018 г.)

Решение за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на Прокуратурата и на
разследващите органи през 2017 г. (ДВ, бр. 76 от
14.09.2018 г.)

Законопроекти:

Решение за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на административните
съдилища през 2016 г. (ДВ, бр. 76 от 14.09.2018 г.)

Със законопроекта се цели ускоряването на
процедурата по предоставяне на правна помощ чрез
премахването на изискването за предоставяне на
хартиен носител от гражданите на документи,
удостоверяващи основанията за предоставяне на
правна помощ, като вместо това обмена на
информация се извършва по електронен път.

Решение за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на административните
съдилища през 2017 г. (ДВ, бр. 76 от 14.09.2018 г.)

Проект за изменение и допълнение на Закона за
правната помощ

Решение за приемане на Годишен доклад за дейността
на Висшия съдебен съвет и за дейността на
Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 г.
(ДВ, бр. 76 от 14.09.2018 г.)

Също така се предвижда въвеждане на принципа за
несменяемост на адвоката от консултацията до
процесуалното представителство по делото, като
целта на измененията е адвокатът, който е запознат с
правния проблем, да продължи да представлява
лицето и по образуваното производство пред съда.

Решение за приемане на Годишен доклад за дейността
на Висшия съдебен съвет и за дейността на
Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г.
(ДВ, бр. 76 от 14.09.2018 г.)

Проект за изменение и допълнение на Закона
за защита на класифицираната информация

Споразумение за партньорство и сътрудничество
между Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Република Ирак, от друга страна
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно
събрание на 8 октомври 2015 г. – ДВ, бр. 81 от 2015
г. В сила от 1 август 2018 г.) (ДВ, бр.70 от 24.8.2018
г.)

Със законопроекта се цели усъвършенстване и
разширяване обхвата на нормативната уредба,
свързана със сигурността на автоматизираните
информационни системи или мрежи, използвани за
работа с класифицирана информация и поетапно
синхронизиране на българското законодателство с
европейската законова рамка и тази на НАТО,
произтичащо от членството на Република България в
Европейския съюз и НАТО.

Инструкция № 1 от 15 април 2018 г. за реда за
осъществяване на оперативно- издирвателна дейност
чрез специфични способи и средства от органите по
чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ДВ, бр.70 от 24.8.2018 г.)

Частично се заменя съществуващата терминология с
нови
основни
понятия
по
аналогия
с
регламентиращите документи по сигурността на
комуникационните и информационни системи на
Европейския съюз и НАТО.

Спогодба между правителството на Република
България и Съвета на министрите на Босна и
Херцеговина за международни автомобилни превози
на пътници и товари (ДВ, бр.72 от 31.8.2018 г.)
Споразумение за изменение на Спогодбата между
правителството на Република България и Съвета на
министрите на Босна и Херцеговина за международни
автомобилни превози на пътници и товари, подписана
на 16 октомври 2004 г. (ДВ, бр.72 от 31.8.2018 г.)
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Допуска се междусистемна връзка на системи,
предназначени за класифицирана информация с
информационни
системи,
предназначени
за
некласифицирана информация, както и към публични
мрежи и Интернет при спазване на строго определени
изисквания.
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Проект
на
закон
за
ратифициране
на
Споразумението
относно
прехвърлянето
и
взаимното използване на вноски в Единния
фонд за преструктуриране
Единственият член на законопроекта цели да
ратифицира Споразумението относно прехвърлянето
и взаимното използване на вноски в Единния фонд за
преструктуриране, подписано в Брюксел на 21 май
2014 г., заедно с Протокола за поправка.
Законопроектът бива предложен във връзка с
подготовката на България за присъединяване към
Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) и
Единния надзорен механизъм (ЕНМ).

нарушителя при спазване и гарантиране на
поверителността
на
търговската
тайна.
В
законопроекта има и разпоредби, които имат за цел
осигуряване изпълнението на постановеното съдебно
решение, в това число и такива, отнасящи се до
възможността митническите органи да задържат стоки
на границата въз основа на допуснато от съда
обезпечение или въз основа на влезли в сила съдебни
актове. Регламентирана е и възможността за налагане
на подходящи мерки при злоупотреба с процесуални
права.

Календар

Проект на Закон за защита на търговската тайна
Публикуван е Проект на Закон за защита на
търговската тайна от Министерството на икономиката
за обществено обсъждане. Той трябва да се
транспонира в българското законодателство по
Директива (ЕС) 2016/943. В него за първи път са
въведени конкретни определения за притежател на
търговска тайна, нарушител, стоки – предмет на
нарушение и е описана процедурата по предявяване
на иск от страна на притежателя на търговска тайна
спрямо нарушителя на правата му.
Освен това в законопроекта са регламентирани
критериите, на които една информация трябва да
отговаря, за да може да бъде определена като
търговска тайна, както и предмета и ограниченията по
прилагането му.
Изчерпателно
е
регламентирано
съдебното
производство по установяване на неправомерно
придобиване,
използване
или
разкриване
на
търговска тайна, като са предвидени видовете искове,
които притежателят на търговска тайна ще може да
предяви с оглед защита правата си върху
информацията, представляваща търговска тайна по
смисъла на закона. Включени са разпоредби с
видовете обезпечителни мерки, които съдът, по
искане на притежателя, ще може да наложи с оглед
ограничаване или предотвратяване на последиците от
неправомерното поведение. Предвидени са и правила
за осигуряване и гарантиране поверителността на
съдебното производство, с цел опазване на
търговската тайна. В законопроекта се съдържат и
разпоредби относно начина на определяне на
обезщетението
за
вредите,
настъпили
от
неправомерното
придобиване,
използване
или
разкриване на търговска тайна, включително и от
трети лица, както и допълнителните мерки, които
съдът, с решението по делото, ще може да наложи
спрямо нарушителя. С цел превенция и информиране
на обществеността за конкретно извършеното
нарушение, е налична и възможността съдебните
актове да бъдат публикувани и огласени за сметка на
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30 октомври
2018г.

Практически семинар на тема:
„Стандартната документация на
Loan Market Association (LMA) в
областта на real estate financе.
Ключови проблеми от гледна
точка на българското право”
Учебен център МБИ,
гр. София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1
/вход откъм ул. „Кирил и Методий“/
Тел. за контакти: 02 980 6087

Международният банков институт, в сътрудничество с
Адвокатско дружество Делойт Лигъл, организира
практически
семинар
на
тема
„Стандартната
документация на Loan Market Association (LMA) в
областта на real estate financе. Ключови проблеми от
гледна точка на българското право“.
Лектори на семинара ще бъдат Gemma LawrencePardew, представител на Loan Market Association; адв.
Ренета Петкова, съдружник в Адвокатско дружество
Делойт Лигъл; адв. Йоана Жечкова, старши адвокат в
Адвокатско дружество Делойт Лигъл, и адв. Аделина
Миткова, мениджър в Адвокатско дружество Делойт
Лигъл.
Събитието е насочено към банкери на средно или повисоко
ниво
от
отделите
за
корпоративно
кредитиране и проектно финансиране, като цели
добиването на конкретни и практически-ориентирани
познания относно кредитната документация, които да
се използват при преговорите с кредитополучателите.

Съдебна практика
Определение № 10565 от 16 август 2018 г. по
административно дело № 9882/2018 г.
Според определението ВАС спира изпълнението на §
3, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
на Наредба № 2 от 5.02.2018 г. за условията и реда
за осигуряване защита на лицата при медицинско
облъчване.
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За контакти
адв. Ренета Петкова
Съдружник
rpetkova@deloittece.com
адв. Звезделина Филова
Мениджър
zfilova@deloittece.com
адв. Калоян Йорданов
Мениджър
KYordanov@deloittece.com
адв. Миглена Мичева
Мениджър
mmicheva@deloittece.com
адв. Павлин Стоянов
Мениджър
pstoyanoff@deloittece.com
адв. Аделина Миткова
Мениджър
amitkova@deloittece.com
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„Делойт Лигъл“
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София Тауър (Мол София)
гр. София 1303
България
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www.deloitte.bg
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