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Обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на 

Закона за Българската народна банка (ДВ, 

Бр. 106 от 21.12.2018) 

Със ЗИД на ЗБНБ се осигуряват необходимите 

законодателни промени, уреждащи ролята на 

Европейската централна банка (ЕЦБ) в националната 

рамка по надзор на банковите финансови институции, 

считано от датата на стартиране на тясното 

сътрудничество. Приемането на необходимите 

промени в законодателството, свързани с 

правомощията на ЕЦБ в периода на тясно 

сътрудничество, е една от мерките от приетия от 

българското правителство План за действие, 

включващ мерки за изпълнение на намеренията на 

Република България за присъединяване към Валутния 

механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз. 

Допълнени са разпоредбите, свързани с 

правомощията на Управителния съвет на Българската 

народна банка в условията на тясно сътрудничество. 

С преходните и заключителни разпореди на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за Българската 

народна банка се предвиждат изменения и 

допълнения в Закона за кредитните институции, с 

които се създава глава “Тясно сътрудничество“.  

Със закона се осигурява обмен на информация, като 

се предвижда, че БНБ предоставя на ЕЦБ цялата 

информация, необходима за изпълнение на задачите 

на ЕЦБ, включително такава, която съставлява 

банкова и професионална тайна. В рамките на 

извършваната оценка, кредитните институции, 

установени в Република България, предоставят 

възможност на ЕЦБ да извършва проверки на място в 

техните служебни помещения и в помещенията на 

други предприятия, включени в надзора на 

консолидирана основа. 

Постановление № 320 от 20.12.2018 г. на 

Министерски съвет (ДВ, Бр. 107 от 

28.12.2018) 

С Постановлението се определи нов размер на 

минималната работна заплата за страната - от 1 

януари 2019 г. минималната месечна работна заплата 

за страната става560 лв., а минималната часова 

работна заплата - 3,37 лв. при нормална 

продължителност на работното време 8 часа и при 5-

дневна работна седмица. Размерът на минималната 

месечна работна заплата е определен за пълен 

работен месец. 

 

Други обнародвани нормативни актове:  

 ДВ, Брой 105 от  18.12.2018 г.:  

Закон за ратифициране на Споразумението за 

стратегическо партньорство между Европейския съюз 

и неговите държави членки, от една страна, и Канада, 

от друга страна 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

движението по пътищата 

Решение за попълване състава и ръководството на 

Комисията по енергетика 

Решение за попълване състава на Комисията по труда, 

социалната и демографската политика 

Решение за попълване ръководството на Комисията по 

външна политика 

Указ № 293 за освобождаване на Младен Петров 

Червеняков от длъжността извънреден и пълномощен 

посланик на Република България в Черна гора 

Указ № 294 за назначаване на Меглена Иванова 

Плугчиева-Александрова за извънреден и 

пълномощен посланик на Република България в Черна 

гора със седалище в Подгорица 

Указ № 295 за освобождаване на Мая Крумова 

Христова от длъжността извънреден и пълномощен 

посланик на Република България в Туркменистан 

Указ № 296 за назначаване на Николай Христов Янков 

– извънреден и пълномощен посланик на Република 

България в Република Азербайджан, и за извънреден 

и пълномощен посланик на Република България в 

Туркменистан със седалище в Баку, Република 

Азербайджан 

Указ № 298 за награждаване на Михаил Иванов 

Белчев с орден „Стара планина“ първа степен 

Указ № 300 за награждаване на Джан Хайджоу – 

извънреден и пълномощен посланик на Китайската 

народна република в Република България, с орден 

„Стара планина“ първа степен 

Постановление № 289 от 12 декември 2018 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на 

Министерския съвет 

Постановление № 293 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. 
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Постановление № 294 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за 2018 г. 

Постановление № 295 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на отбраната за 2018 г. 

Постановление № 296 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на отбраната за 2018 г. 

Постановление № 297 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на отбраната за 2018 г. 

Постановление № 298 от 13 декември 2018 г. за 

изменение на Постановление № 130 на Министерския 

съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на 

Министерството на земеделието, храните и горите за 

обезпечаване изпълнението на мерки за 

предотвратяване появата на Африканска чума по 

свинете в Република България 

Постановление № 299 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на енергетиката за 2018 г. 

Постановление № 300 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 

2018 г. 

Постановление № 301 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 

Постановление № 302 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на външните работи за 2018 г. 

Постановление № 303 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за 2018 г. 

Постановление № 304 от 13 декември 2018 г. за 

изменение на Постановление № 226 на Министерския 

съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерството на младежта 

и спорта за 2018 г. 

Постановление № 305 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията за 2018 г. 

Постановление № 306 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за 2018 г. 

Постановление № 307 от 13 декември 2018 г. за 

изменение на Постановление № 293 на Министерския 

съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа 

№ 14 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и от областните управители 

Постановление № 308 от 13 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за 2018 г. за изграждане на 

Автомагистрала „Хемус“ 

 ДВ брой 106, от 21.12.2018 г.: 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

радиото и телевизията 

Решение за създаване на Временна анкетна комисия 

за проучване на всички данни, факти и обстоятелства 

по повод изнесените в европейски и български медии 

твърдения за скандалната подкупна схема при 

придобиване на българско гражданство от чужди 

граждани 

Указ № 299 за назначаване на Боян Недялков Белев 

за извънреден и пълномощен посланик на Република 

България в Ливанската република със седалище в 

Бейрут 

Указ № 302 за освобождаване на Лъчезар Йорданов 

Петков от длъжността извънреден и пълномощен 

посланик на Република България в Чешката 

република 

Указ № 303 за назначаване на Йордан Първанов 

Първанов за извънреден и пълномощен посланик на 

Република България в Чешката република със 

седалище в Прага 

Указ № 307 за назначаване на Ивайло Стефанов 

Иванов за главен секретар на Министерството на 

вътрешните работи 

Указ № 308 за назначаване на полковник Здравко 

Иванов Пехливанов на длъжността заместник-

директор на дирекция „Операции и планиране“ в 

Международния военен секретариат на НАТО в 



Правен бюлетин бр. 71 

4 
 

Брюксел, Кралство Белгия, считано от 1 януари 2019 

г. и удостояването му с висше офицерско звание 

„бригаден генерал“, считано от 1 януари 2019 г. 

Указ № 309 за връщане за ново обсъждане в 

Народното събрание на Закона за изменение и 

допълнение на Наказателния кодекс, приет от 44-то 

Народно събрание на 13 декември 2018 г., и мотивите 

към указа 

Постановление № 311 от 17 декември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Устройствения правилник 

на Министерството на икономиката, приет с 

Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 

г. 

Постановление № 312 от 19 декември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Устройствения правилник 

на Министерството на отбраната, приет с 

Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г. 

Постановление № 313 от 19 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерския съвет за 2018 г. 

Постановление № 314 от 19 декември 2018 г. за 

изменение на Постановление № 291 на Министерския 

съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. 

Изменения от 2016 г. на Морската трудова конвенция 

от 2006 г. 

Споразумение между правителството на Република 

България и правителството на Република Армения за 

сътрудничество в областта на информационните 

технологии и съобщенията, подписано на 12 февруари 

2018 г. в Ереван 

Меморандум за разбирателство между 

Министерството на енергетиката на Република 

България и Министерството на енергетиката и 

индустрията на Държавата Катар за сътрудничество в 

областта на енергетиката 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

8121з-433 от 2017 г. за професионалното обучение на 

служителите от Министерството на вътрешните работи 

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 брой 107, от 28.12.2018 г.: 

Решение за структурни промени в Министерския съвет 

на Република България 

Решение за персонални промени в Министерския 

съвет на Република България 

Постановление № 315 от 19 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 

2018 г. 

Постановление № 316 от 19 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 

Постановление № 317 от 19 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на земеделието, храните и горите за 

2018 г. 

Постановление № 318 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на правосъдието за 2018 г. 

Постановление № 319 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на правосъдието за 2018 г. 

Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за 

определяне нов размер на минималната работна 

заплата за страната 

Постановление № 321 от 20 декември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Тарифата за таксите, 

които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, 

приета с Постановление № 219 на Министерския съвет 

от 2008 г. 

Постановление № 322 от 20 декември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Тарифата за таксите, 

които се събират за производствата по глава двадесет 

и седма от Закона за обществените поръчки пред 

Комисията за защита на конкуренцията и пред 

Върховния административен съд, приета с 

Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 

г. 

Постановление № 323 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2018 г. 

Постановление № 324 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на политики/ 

бюджетни програми по бюджета на Министерството на 

икономиката за 2018 г. 
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Постановление № 325 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на политики/ 

бюджетни програми по бюджета на Министерството на 

културата за 2018 г. 

Постановление № 326 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на политики/ 

бюджетни програми по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2018 г. 

Постановление № 327 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на здравеопазването за 2018 г. 

Постановление № 328 от 20 декември 2018 г. за 

изменение на Постановление № 197 на Министерския 

съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. 

за финансиране изграждането на „Обход на гр. 

Габрово“ – фаза І 

Постановление № 329 от 20 декември 2018 г. за 

извършване на промени на утвърдените с чл. 22, ал. 

3 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2018 г. показатели по бюджета на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството 

Постановление № 330 от 20 декември 2018 г. за 

изменение на Постановление № 221 на Министерския 

съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. 

Постановление № 331 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на промени по бюджета на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за 2018 г. във връзка с 

увеличаване капитала на търговско дружество 

Постановление № 332 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на промени по бюджета на 

Министерството на културата за 2018 г. във връзка с 

увеличаване капитала на търговско дружество 

Постановление № 333 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на политики/ 

бюджетни програми по бюджета на Министерството на 

правосъдието за 2018 г. 

Постановление № 334 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на промени по бюджета на 

Министерството на здравеопазването за 2018 г. във 

връзка с увеличаване на капитала на търговско 

дружество 

Постановление № 335 от 20 декември 2018 г. за 

извършване на промени на утвърдените със Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

максимални размери на ангажиментите за разходи, 

които могат да бъдат поети през 2018 г., и максимални 

размери на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2018 г., по бюджета на 

Министерството на земеделието, храните и горите 

Постановление № 336 от 20 декември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане 

на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Репубика България, приет с Постановление № 46 на 

Министерския съвет от 2010 г. 

Постановление № 337 от 20 декември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане 

на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 

на Министерския съвет от 2000 г. 

Постановление № 338 от 20 декември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за 

командировъчните средства при задграничен мандат, 

приета с Постановление № 188 на Министерския съвет 

от 2008 г. 

Постановление № 339 от 20 декември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на 

Министерския съвет от 2000 г. 

Постановление № 340 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на външните работи за 2018 г. 

Постановление № 341 от 20 декември 2018 г. за 

одобряване на промени по бюджета на 

Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във 

връзка с увеличаване на капитала на търговско 

дружество 

Постановление № 342 от 21 декември 2018 г. за 

изменение на Постановление № 118 на Министерския 

съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на 

изпълнител от страна на бенефициенти на 

безвъзмездна финансова помощ от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо 

пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд 

„Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна 

сигурност“ 
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 ДВ брой 108, от 29.12.2018 г.: 

Решение за избиране на член на Националното бюро 

за контрол на специалните разузнавателни средства 

Решение за избиране на член на Националното бюро 

за контрол на специалните разузнавателни средства 

Решение за избиране на член на Националното бюро 

за контрол на специалните разузнавателни средства 

Решение за избиране на председател на 

Националното бюро за контрол на специалните 

разузнавателни средства 

Решение за избиране на заместник-председател на 

Националното бюро за контрол на специалните 

разузнавателни средства 

Постановление № 346 от 21 декември 2018 г. за 

отмяна на Правилника за устройството и дейността на 

Военномедицинската академия, приет с 

Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016 

г. 

Постановление № 347 от 27 декември 2018 г. за 

одобряване на промени по бюджета на 

Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във 

връзка с увеличаване капитала на търговско 

дружество 

Постановление № 348 от 27 декември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Устройствения правилник 

на Министерството на туризма, приет с Постановление 

№ 447 на Министерския съвет от 2014 г. 

Решение № 950 от 27 декември 2018 г. за даване на 

разрешение за частично прехвърляне на правата и 

задълженията, произтичащи от Решение № 814 на 

Министерския съвет от 2015 г. за издаване на 

разрешение за търсене и проучване на нефт и 

природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 

3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 

1-14 Силистар“, разположена в континенталния шелф 

и в изключителната икономическа зона на Република 

България в Черно море, и прехвърлени съгласно 

Решение № 222 на Министерския съвет от 2017 г. за 

даване на разрешение за прехвърляне изцяло на 

правата и задълженията, произтичащи от Решение № 

814 на Министерския съвет от 2015 г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване 

на лица с 50 и над 50 на сто намалена 

работоспособност или вид и степен на увреждане и 

лица или семейства, отглеждащи деца с трайни 

увреждания до 18-годишна възраст и до завършване 

на средно образование, но не по-късно от 20-годишна 

възраст, от винетни такси при ползване на 

републиканските пътища 

Инструкция № 1 от 20 декември 2018 г. за 

взаимодействието на структурите на Министерството 

на вътрешните работи и Главна дирекция 

„Изпълнение на наказанията“ при изпълнение на 

електронното наблюдение 

Законопроекти  

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество  

Държавата да отнема имущество, за което се 

предполага, че е придобито по незаконен път, дори и 

при прекратено наказателно производство. Тези 

промени в Закона за противодействие на корупцията 

и отнемане на незаконно придобитото имущество бяха 

гласувани от Народното събрание на първо четене. 

Предлага се при прекратено наказателно 

производство да няма законова пречка за отнемане на 

незаконно придобито имущество в полза на 

държавата. С промените се прецизират разпоредбите 

относно сроковете за извършване на предварителната 

проверка във фазата на производството по 

гражданска конфискация. 

Законопроект за изменение и допълнение на 

Изборния кодекс (внесен от група народни 

представители, приет на първо четене) 

Електронното гласуване отпада на този етап, а 

машинното ще  се провежда в секциите с над 300 

избиратели. Машините за гласуване ще са над 1000 и 

трябва да бъдат изработени от държавната фирма 

"Информационно обслужване". Текстовете 

предвиждат Централната избирателна комисия (ЦИК) 

да определя със свое решение в кои секции да има 

машинен вот и в кои не. Друга промяна е премахване 

на номерата на партиите от бюлетините. Ако 

предложенията бъдат приети, избирателят няма да 

може да се ориентира по номер, както е в момента, за 

предпочитаната от него партия или кандидат, а ще 

трябва да се ориентира в списъка за пълното 

наименование на партията и коалицията. За да е по-

сигурен вотът, управляващите предлагат машините да 

бъдат осигурявани от държавната фирма 

"Информационно обслужване", на която се дава право 

да наема подизпълнители. Има предложения за 

въвеждане на видеонаблюдение, предавано онлайн, 

във всички секции. Всеки гражданин ще може да 

следи избирателните секции и да подаде игнал в 

случай на установени нарушения на Изборния кодекс. 

Чрез предложената мярка ще се засили контролът 

върху изборите. Предвиждат се и промени в състава 

на районните, общинските и секционните 

избирателни комисии, като всяка парламентарно 
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представена партия или коалиция участва в състава 

на избирателната комисия с толкова членове, колкото 

отговарят на процента действителни гласове, които е 

получила през последните парламентарни избори, но 

не по малко от 1 член в състава.  

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), 

(внесен от група народни представители)  

Предложеният законопроект за изменение и 

допълнение на ЗМДТ засяга начина на определяне на 

годишния данък върху пътните превозни средства. 

Уточнява се, че имущественият компонент на данъка 

се определя от мощността на двигателя. Предлага се 

също така, наличието на съответната екологична 

категория да се установява с документ, издаден при 

извършен технически преглед, което най-точно би 

доказало актуалната екологична категория на 

автомобила. По този начин би се постигнало 

пропорционално и справедливо определяне на данъка 

върху превозните средства при съобразяване на 

действителното състояние на автомобила и коректно 

провеждане на принципа „Замърсителят плаща“. 

Календар 

22 януари  

2019г. 

Среща на Комитета по Енергетика 
и минерални ресурси към 
Американската търговска камара 
(AmCham) с участието на адв. 
Павлин Стоянов от Адвокатско 

дружество „Делойт Лигъл“ по 
въпроси на енергийната 
ефективност 

Адрес: гр. София, пл. Петко 
Славейков 4A 

 

Акцент на броя 

Доклад на Deloitte Legal Централна Европа: 6 
месеца от прилагането на GDPR (Общият 

регламент за защита на личните данни) 

Делойт публикува доклад с практическа насоченост, 
който обобщава наблюденията на нашите експерти в 
областта на личните данни от десет европейски 
държави през първите месеци от прилагането на 

GDPR.  

Както е посочено в доклада, основно 
предизвикателство пред компаниите е 
необходимостта да се ангажира участието на 
различни звена при имплементацията на новите 
изисквания, а не само на специалистите по лични 
данни, което предполага и запознаване на персонала 
с новата правна рамка.  

Друг проблем, който се наблюдава, е неправилното 

тълкуване на разпоредбите на GDPR. Пример за това 
е прекомерното използване на съгласието като правно 
основание за обработване на лични данни. Освен 

това, в редица случаи определянето на ролите на 
различните страни по отношение на обработката на 
данни (т.е. администратор, обработващ или съвместни 
администратори) също представлява 
предизвикателство.  

В някои страни разпоредбите, регламентиращи 
профилирането, пораждат множество въпроси, 

особено в строго регулираните сектори, като този на 
финансовите услуги. Например, администраторите 
често срещат затруднения при определяне на 
подходящото правно основание за обработка на лични 
данни (съгласие, законен интерес и т.н.).  

Положително наблюдение в повечето държави е 

активността на националните органи за защита на 
данните, например чрез даване на насоки  и 
становища, които подпомагат тълкуването и са важна 
стъпка към постигането на правна сигурност за 
участниците на пазара. Що се отнася до санкционната 
дейност, в повечето държави глоби за нарушение на 
GDPR до момента не са налагани, а надзорните органи 

предимно се фокусират върху разясняване на 
разпоредбите и основните въпроси, засягащи 
съответствието с GDPR. Наблюдава се и активност на 
органите по отношение повишаване на 
осведомеността по темата, посредством организиране 
на различни събития, обучения и конференции.   

По отношение на промените в местното 

законодателство след приемането на GDPR, 

държавите се намират на различен етап и част от тях 
(включително България), все още не са финализирали 
измененията в своите закони. Повечето от 
националните надзорни органи не са публикували 
окончателни списъци на дейностите, предмет на 

задължителна Оценка на въздействието върху 
защитата на данните (ОВЗД), като към момента такива 
са в процес на изготвяне. В никоя от страните, 
разгледани в доклада, не са публикувани списъци на 
дейности, за които ОВЗД не е необходима.  

 

По-подробна информация за практическите 
предизвикателства пред бизнеса, добри практики и 
особености в отделните държави във връзка с 
прилагането на GDPR може да прочетете в доклада, 
публикуван на интернет страницата на Делойт. 

 

 

Ирена Колева, 

Адвокат 

 

https://www2.deloitte.com/bg/en/pages/legal/articles/gdpr-six-months-after-implementation-2018.html?cq_ck=1544628240305
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