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Обнародвани нормативни актове
Закон за ратифициране на Протокола за
изменение на Конвенцията за защита на
лицата при автоматизираната обработка на
лични
данни,
обнародван
в
Държавен
вестник, брой 74 от 20.09.2019 г.
Протоколът за изменение на конвенцията за защита
на лицата при автоматизираната обработка на
лични данни (Конвенция 108) е приет от Комитета
на министрите на Съвета на Европа на 25 юни 2018
г. Той ще влезе в сила, след като бъде ратифициран
от всички държави страни по Конвенция 108.
Целта на Протокола е да модернизира най-стария
правно обвързващ международен акт в областта на
защитата на лични данни, адаптирайки го към
новите нужди на развиващото се информационно
общество.
Протоколът
предвижда
специална
закрила по отношение на по-чувствителните
категории
лични
данни
(генетични
данни,
биометрични данни, данни по отношение на расов
или етнически произход, политически възгледи,
данни, свързани с престъпления, наказателни
производства и присъди и др.). Протоколът въвежда
и задължението за уведомяване за нарушения на
сигурността на данните, засилва отчетността на
администраторите на данни и прозрачността на
обработката на данни, като предоставя възможност
на физическите лица да знаят и контролират
обработката на своите лични данни.
Приета е Наредба за електронната платформа
за продажба на имоти
На 18 септември 2019 г. Министерският съвет прие
Наредба за електронната платформа за продажба
на имоти - частна държавна собственост и на имоти
- собственост на търговски дружества с повече от
50 на сто държавно участие в капитала или
търговски дружества, чиито дялове или акции са
собственост на търговско дружество с повече от 50
на сто държавно участие в капитала.
Създаването на електронна платформа за продажба
на имоти - държавна собственост цели по-голяма
прозрачност на извършваните продажби, като
информацията
достига
до
по-широк
кръг
заинтересовани лица. Стремежът е да се осъществи
основната цел на електронното управление, а
именно повишаване на удовлетвореността на
гражданите и качеството на услугата, предоставяна
от
Агенцията
за
приватизация
и
следприватизационен
контрол
(АПСК)
при
продажна на имоти - държавна собственост чрез
съкращаване на сроковете по процедурата и
намаляване на административната тежест за
гражданите и бизнеса.
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Приета е Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране
и отчитане чрез фискални устройства на
продажбите
в
търговските
обекти,
изискванията
към
софтуерите
за
управлението им и изисквания към лицата,
които извършват продажби чрез електронен
магазин
Целта на промените е да се облекчат затрудненията
на бизнеса, свързани с осигуряването на
съответствие с новите изисквания на Наредба № Н18 от 2006 г. В тази връзка се удължава срокът за
постигане на съответствие с изискванията до 31
януари 2020 г., а за подаване на информацията
относно използвания софтуер в търговските обекти
- до 31 март 2020 г.
Наредбата създава и алтернативна възможност за
предприятия с нисък дял на получавани плащания
по продажби, за които е налице задължение за
издаване на фискален бон, да използват софтуер за
управление
на
продажбите,
генериращ
стандартизиран одиторски файл.

Други обнародвани нормативни актове:
ДВ, брой 73 от 17.09.2019 г.
Постановление № 229 от 13 септември 2019 г. за
изменение и допълнение на правилника за
прилагане на закона за Държавна агенция
"Национална сигурност", приет с Постановление №
23 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 17 от
2008 г.)
Постановление № 228 от 13 септември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища през 2019
г., приета с Постановление № 97 на Министерския
съвет от 2019 г.
Правилник за организацията на работа и състава на
Консултативния съвет за сътрудничество между
държавните органи и лицата, осъществяващи
икономически дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № І-8 от 2016 г. за методиката за
определяне на критериите при съвпадения, по
които Националното звено за получаване и
обработване на резервационни данни за пътниците
в Република България, превозвани по въздух,
предоставя резервационни данни и резултатите от
тяхното
обработване
на
Националния
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контратерористичен
център,
предоставяне на данните

и

реда

за

ДВ, брой 74 от 20.09.2019 г.
Правилник
за
дейността,
структурата
и
организацията на Държавна агенция "Електронно
управление"
Постановление № 234 от 18 септември 2019 г. за
изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет
Закон за ратифициране на Протокола за изменение
на Конвенцията за защита на лицата при
автоматизираната обработка на лични данни
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
Н-3 от 2009 г. за необходимите мерки за
изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) №
165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от
4 февруари 2014 г. относно тахографите в
автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните
уреди за регистриране на данните за движението
при автомобилен транспорт и за изменение на
Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския
парламент и на Съвета за хармонизиране на някои
разпоредби
от
социалното
законодателство,
свързани
с
автомобилния
транспорт
и
за
необходимите
мерки
за
изпълнението
и
прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006
г. за хармонизиране на някои разпоредби от
социалното
законодателство,
свързани
с
автомобилния
транспорт,
за
изменение
на
Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на
Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85
на Съвета
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
8 от 2016 г. за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищното
образование
Закон за изменение и допълнение на Закона за лова
и опазване на дивеча
Закон за изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане,
намаляване или отказ за изплащане, или за
оттегляне на изплатената финансова помощ за
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мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
Постановление № 231 от 16 септември 2019 г. за
преобразуване на Общинския културен институт
Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово, в
Регионален Етнографски музей на открито „Етър“ –
Габрово
Постановление № 232 от 16 септември 2019 г. за
извършване на промени на утвърдения със Закона
за държавния бюджет на Република България за
2019 г. максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за изпълнението на
Проект „Път I-1 (Е-79) Мездра – Ботевград от км
161+367 до км 194+122“
Постановление № 233 от 18 септември 2019 г. за
приемане на Правилник за дейността, структурата
и организацията на Държавна агенция „Електронно
управление“
ДВ, брой 75 от 24.09.2019 г.
Постановление № 236 от 19 септември 2019 г. за
допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия,
приет с Постановление № 39 на Министерския съвет
от 1994 г.
Постановление № 235 от 19 септември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета
на Министерството на икономиката за 2019 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез
фискални устройства на продажбите в търговските
обекти,
изискванията
към
софтуерите
за
управлението им и изисквания към лицата, които
извършват продажби чрез електронен магазин
ДВ, брой 76 от 27.09.2019 г.
Закон за ратифициране на Споразумението между
Европейската
инвестиционна
банка
и
правителството на Република България за вноска
във Фонда на Инициативата за икономическа
устойчивост
Закон за ратифициране на Анекс към Рамковото
споразумение за Проект „Традуки“ относно
подкрепа и посредничество за проекти в областта
на
превода
в
Югоизточна
Европа
и
присъединяването на Министерството на културата
на Република България към проекта за периода 1
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януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от
българската страна на 14 декември 2018 г. в София
Постановление № 240 от 24 септември 2019 г. за
създаване на Национален механизъм за мониторинг
на борбата с корупцията и организираната
престъпност, съдебната реформа и върховенство на
закона и на Съвет за координация и сътрудничество
Постановление № 241 от 24 септември 2019 г. за
приемане на Методика за определяне на линията на
бедност за страната
Постановление № 242 от 24 септември 2019 г. за
приемане на Наредба за формата, съдържанието,
сроковете, реда и начина за представяне на
информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния
сектор
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на
разрешение за съхранение и продажба на
лекарствени продукти от лекари и лекари по
дентална
медицина
и
снабдяването
им
с
лекарствени продукти
Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2015 г. за
прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
Наредба за изменение на Нaредба № 40 от 2004 г.
за условията и реда за извършване на автомобилен
превоз на опасни товари
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
6 от 2014 г. за присъединяване на производители и
клиенти на електрическа енергия към преносната
или към разпределителните електрически мрежи

Законопроекти
Проект на Закон за изменение и допълнение
на Закона за платежните услуги и за
платежните системи
Проектът за изменение и допълнение на Закона за
платежните услуги и платежните системи цели да
повиши
ефективността
на
предоставяните
платежни услуги и да подсили сигурността на
платежните системи в резултат на натрупаната
практика при упражняване на платежния надзор в
страната, както и да въведе новоприети европейски
нормативни актове в областта на платежните
услуги. Съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
2019/518 се предлагат изменения, свързани с
изравняването на таксите за презгранични
плащания в евро в рамките на ЕС и за плащания в
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лева в страната, които са на еднаква стойност и с
един и същ вальор и които имат еднакви
характеристики по отношение на иницииране,
извършване и приключване на плащането. Сред посъществените изменения са въвеждане на забрана
лице, което не притежава лиценз за извършване на
дейност по предоставяне на платежни услуги и/или
издаване на електронни пари, да използва в своето
наименование, в рекламната си или в друга дейност
думи, означаващи извършване на такава дейност;
възможност за надзорния орган регулярно да
получава информация за дейността на доставчици
на услуги; предвидени са мерки за уведомяване на
обществеността при издаване на лиценз за
извършване на дейност като платежна институция
или дружество за електронни пари; задължават се
дружествата за електронни пари да изготвят и
предоставят на БНБ отчети за размера на
собствения капитал; предлага се увеличение на
размера на предвижданите глоби и имуществени
санкции при извършени нарушения и др.
Измененията също целят по-голяма защита на
интересите на ползвателите на платежни услуги,
както и по-ефективна превенция по спазване на
изискванията на закона.
Законопроектът е на етап обществени консултации,
които ще приключат на 20 октомври 2019 г.

Съдебна практика
Решение на ВКС относно компетентността на
въззивен съд да тълкува Тълкувателни
решения
С постановяването на Решение № 24/24.09.2019
Върховният касационен съд („ВКС“) даде отговор на
въпроса може ли Тълкувателните му решения да
бъдат тълкувани от въззивния съд.
Целта на Тълкувателните решения е да се установи
точният смисъл на закона, като се преодолеят
съществуващи
празноти,
неясноти
или
противоречия в правната уредба. ВКС заключва, че
Тълкувателните
решения
не
подлежат
на
тълкуване, тъй като те самите не са източник на
правото и чрез тълкуването не се създава ново
правило. Въззивният съд обаче може да извърши
ново тълкуване на правна норма, в случай че тази
нужда е обусловена от настъпила промяна във вече
тълкуваната от ВКС норма или свързани с нея други
правни норми, или от настъпила промяна в
обществено-икономическите условия, които биха
направили даденото в задължителната практика
тълкуване неприложимо. В подобни случаи
въззивният съд трябва да мотивира в акта си защо
се налага ново тълкуване, както и какъв в подобни
хипотези е действителният смисъл на закона.
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Определение на ВКС по отношение на
доказателствените
средства
при
установяването на право на собственост

Календар

С Определение №586/24.09.2019 г., ВКС изяснява
дали за доказване на правата на носителя на
документ, установяващ правото на собственост,
следва да се представи и удостоверение за
вписвания, отбелязвания и заличавания на имота.

3 октомври
2019 г.

Съдебният състав постановява, че правото на
собственост следва да бъде установено с
предвидения за конкретния придобивен способ
документ, който легитимира неговия носител.
Извън предвидените в закона доказателствени
средства за всеки специфичен придобивен способ,
всички други удостоверения, съдържащи различни
обстоятелства относно имота, не могат да бъдат
приети като доказателства, установяващи правото
на собственост. В случай на представен нотариален
акт, удостоверяващ правата на указания в него
собственик върху недвижимия имот – предмет на
непаричната вноска, без правно значение за
установяване на изискуемите от чл. 73, ал. 5 ТЗ
права са удостоверяванията за движението по
партидата на имота, доколкото цитираният текст
изисква от съдията по вписванията само да се
увери, че вносителят е и носител на вещното право.

гр. София, ул. Аксаков 8, Международен
Бизнес Център на Уникредит Булбанк
обучения
и
4-7 ноември Официални
сертифициране от Международната
2019 г.

асоциация на професионалистите в
областта на поверителността на
данните (IAPP)
гр. София, офис
Стамболийски 103

7 ноември
2019 г.

гр. София, офис
Стамболийски 103

12 ноември
2019 г.

26 октомври
2019 г.

Всички
действащи
към
момента
икономически оператори трябва да
извършат задължителна регистрация и
да докажат, че отговарят на новите
законови изисквания за търговия с
нефт.

26 ноември
2019 г.

Изтича
срокът
за
привеждане
в
съответствие с новата Наредба за
минималните изисквания за мрежова и
информационна сигурност, по която
задължения имат редица субекти,
извършващи
услуги
в
секторите
енергетика, транспорт, банково дело,
здравеопазване,
цифрова
инфраструктура и др.

Делойт,

бул.

Ал.

Global Mobility Event - семинар
„Правни, данъчни, осигурителни,
счетоводни и имиграционни аспекти
при командировките и служебните
пътувания в чужбина“
Делойт,

бул.

Ал.

Семинар
„Правни,
данъчни
и
счетоводни
аспекти
при
отношенията
с
медицински
специалисти“
гр. София, офис
Стамболийски 103

Срокове
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Семинар на тема „Командироване в
рамките на предоставяне на услуги какво
трябва
да
знаем“,
организиран
от
Конфиндустрия България,
с
участието на Делойт Лигъл

Делойт,

бул.

Ал.

16 – 30 септември 2019 г.
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