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Обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на 

Наказателния кодекс (ДВ, Бр. 7 от 

22.01.2019 г.) 

Със Закона за изменение и допълнение на 

Наказателния кодекс (ЗИД на НК) се цели въвеждане 

в националното законодателство на разпоредбите на:  

 Директива № 2014/42/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета за обезпечаване и 

конфискация на средства и облаги от престъпна 

дейност в Европейския съюз (OB, L 127/39 от 29 

април 2014 г.).  

Доколкото получаването на облаги е един от 

основните мотиви за осъществяване на престъпна 

дейност, то лишаването на извършителите на 

престъпления от възможността да разполагат с 

генерираната от тази дейност незаконна печалба се 

очаква да има силен възпиращ ефект и да 

представлява много ефективен механизъм за 

противодействие на престъпността. Отнемането на 

активите, придобити от престъпна дейност, осигурява 

и средства, които могат да бъдат инвестирани в 

правоприлагането, в инициативи за превенция на 

престъпността или в други общественополезни 

дейности.  

 Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно 

правото на достъп до адвокат в наказателното 

производство и в производството по европейска 

заповед за арест и относно правото на 

уведомяване на трето лице при задържане и на 

осъществяване на връзка с трети лица и 

консулски органи през периода на задържане.  

Със ЗИД на НК се изменя и Наказателно-

процесуалният кодекс (НПК), като той съответства в 

значителна степен на изискванията на Директива 

2013/48/ЕС, като за пълното й транспониране се 

предлагат промени, с които на обвиняемия се 

предоставя обща информация, улесняваща избора му 

на защитник, както и изрично се посочва правото му 

свободно да осъществява връзка със защитника си, да 

се среща насаме с него, да получава съвети и друга 

правна помощ, включително преди започване и по 

време на провеждане на разпита и на всяко друго 

процесуално действие с участие на обвиняемия. Към 

настоящия момент е предвидено право на защитника 

по чл. 99 от НПК да се среща насаме с обвиняемия, но 

същото не е изрично предвидено като право на 

обвиняемия. В тази връзка се въвежда редакция на 

чл. 55 от НПК. Също така се въвеждат изменения, 

свързани с прецизиране на уредбата относно 

престъпните деяния с предмет противозаконно 

отнемане на МПС.  

Със закона се въвеждат промени в чл. 195, ал. 1 и 5 

от НК, както и в чл. 346б от НК, с цел създаване на 

по-добра правна регламентация за противодействие 

на престъпните посегателства с предмет 

противозаконно отнемане на МПС. Създава се 

квалифициран състав на кражба, когато деецът с 

обективните си действия е демонстрирал намерение 

противозаконно да присвои МПС и да се разпорежда с 

него като със своя вещ. Също така се въвежда 

наказването на приготовлението към кражба на МПС, 

като самостоятелно престъпление. Отпада 

предвидената възможност за налагане на 

алтернативно наказание глоба в размер до три хиляди 

лева. Високата степен на обществена опасност на тези 

престъпления се обуславя както от значителната 

стойност на отнетата движима вещ, каквато в 

повечето случаи се явява МПС, така и от факта, че 

много често отнетото МПС се използва при 

извършването на други престъпления. 

Други обнародвани нормативни актове:  

ДВ, Брой 6 от 18.01.2019г.:  

 Постановление № 7 от 14 януари 2019 г. за 

приемане на Правилник за устройството и 

дейността на Националния институт по 

метеорология и хидрология 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал 

от зърнени култури на пазара на Европейския 

съюз 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 16-437 от 2007 г. за условията и реда за 

извършване на дейности с токсичните химически 

вещества и техните прекурсори 

 Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за устройството, функциите и 

дейността на ДП „Ръководство на въздушното 

движение“ 

 Инструкция за изменение и допълнение на 

Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за реда и 

организацията за осъществяване на дейността по 

охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона 

за Министерството на вътрешните работи 

 Решение № 559 от 21 декември 2018 г. за 

приемане на Технически изисквания за 

осъществяване на електронни съобщения чрез 

радиосъоръжения от любителска радиослужба 

 Решение за разглеждане на предложенията и 

мотивите за тях, посочени в доклада на 

Министерския съвет относно резултатите от 

провеждането на оценка на изпратените 

предложения съгласно Примерен план (Пътна 

карта) – Приложение № 3 към Актуализирания 

проект за инвестиционен разход „Придобиване на 

нов тип боен самолет“, приет с Решение на 

Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.), и за 

възлагане на министър-председателя да създаде 

организация и преговорен екип за изготвяне на 

проект на международен договор и провеждане 
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на преговори с правителството на Съединените 

американски щати за придобиване на нов тип 

боен самолет 

ДВ, Брой 7 от 22.01.2019г.: 

 Постановление № 8 от 17 януари 2019 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за 

административното обслужване, приета с 

Постановление № 246 на Министерския съвет от 

2006 г. 

 Постановление № 9 от 18 януари 2019 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на 

Министерския съвет 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 1 от 2004 г. за минималните размери на 

адвокатските възнаграждения 

 Изменение от Кигали на Монреалския протокол за 

веществата, които нарушават озоновия слой 

ДВ, Брой 8 от 25.01.2019г.: 

 Постановление № 10 от 21 януари 2019 г. за 

изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на Министерството на младежта и 

спорта, приет с Постановление № 142 на 

Министерския съвет от 2013 г. 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ I-181 от 2002 г. за регистрацията и отчета на 

моторните превозни средства, собственост на 

чуждестранни физически и юридически лица 

 Наредба за изменение на Наредбата за изменение 

и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за 

въвеждане на Международната статистическа 

класификация на болестите и проблемите, 

свързани със здравето – десета ревизия 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 6 от 2018 г. за условията и реда за 

предоставяне на финансова помощ по 

Национална програма за подпомагане на лозаро-

винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. 

 Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. 

за нормиране и заплащане на труда 

 Наредба за изменение на Наредба № Н-12 от 2010 

г. за условията и реда за изплащане на 

възнагражденията и обезщетенията на 

военнослужещите 

 Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-4 

от 2016 г. за предоставяне на услуги от 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

 Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-5 

от 2016 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

 Инструкция № І-7 от 26 октомври 2018 г. за 

достъпа на Държавна агенция „Национална 

сигурност“ до информационните фондове на 

Агенция „Митници“ 

 Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за 

условията и реда за осъществяване на водолазна 

дейност от полицейските органи и органите за 

пожарна безопасност и защита на населението в 

Министерството на вътрешните работи 

 Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за дейността на Комисията за 

публичен надзор над регистрираните одитори 

ДВ, Брой 9 от 29.01.2019г.: 

 Постановление № 11 от 24 януари 2019 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета 

на Министерството на икономиката за 2019 г. 

 Постановление № 12 от 24 януари 2019 г. за 

допълнение на Постановление № 181 на 

Министерския съвет от 2009 г. за определяне на 

стратегическите обекти и дейности, които са от 

значение за националната сигурност 

 Постановление № 13 от 24 януари 2019 г. за 

откриване на институти в структурата на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, 

начина и реда за подаване и съхранение на данни 

от работодателите, осигурителите за осигурените 

при тях лица, както и от самоосигуряващите се 

лица 

 Наредба за допълнение на Наредба № Н-9 от 

2018 г. за регистрите, водени от Агенция 

„Митници“ 

 Правилник за дейността на Националния 

консултативен съвет за младежта 

 Правилник за изменение и допълнение на 

Устройствения правилник на Патентното 

ведомство на Република България 

 Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията на дейността на 

Конституционния съд 

Законопроекти  

Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за банковата несъстоятелност (внесен от 

Министерство на финансите, на етап 

предварително обсъждане) 

С предложения законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 

се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 

2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 

12 декември 2017 година за изменение на Директива 

2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по 

необезпечени дългови инструменти при 

несъстоятелност (Директива (ЕС) 2017/2399). С 



16-31 Януари 2019 г. 

4 
 

Директива (ЕС) 2017/2399 се хармонизира частично 

йерархията на кредиторите при несъстоятелност на 

банки и инвестиционни посредници. Хармонизацията 

се отнася до реда на вземанията на притежателите на 

необезпечени първостепенни дългови инструменти, 

които са приемливи за целите на минимално 

изискване за собствен капитал и приемливи 

задължения (МИПЗ) съгласно Директива 2014/59/ЕС 

на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 

година за създаване на рамка за възстановяване и 

преструктуриране на кредитни институции и 

инвестиционни посредници (Директива 2014/59/ЕС) и 

стандарта за общия капацитет за поемане на загуби 

(ОКПЗ) на Съвета за финансова стабилност, и по-

специално на изискването за подчиненост. 

Календар 

20 февруари 
2019 г. 

„Правни, данъчни и счетоводни 
аспекти при отношенията с 
медицински специалисти“  

Събитието се организира от Делойт 
Лигъл  съвместно с данъчния и 

счетоводния отдел на Делойт 
България 

Адрес: бул. „Александър 
Стамболийски“ № 103, София Тауър 
(Мол София), ет. 6, гр. София 1303 

Лице за контакт: Цветелина Андреева 
tandreeva@deloittece.com 

15 февруари 
2019 г. 

Изтича срокът за подготовка и 
изпращане до Дирекция ФР на ДАНС 
на план за 2019г. за въвеждащо и 

продължаващо обучение на 
служителите на задължените по 
Закона за мерките срещу изпирането 
на пари лица (вкл. кредитни 
институции, застрахователи, 
финансови институции, доставчици 
на платежни услуги, лизингови 

предприятия, търговци на едро и др.) 

 

Акценти на броя 

Някои промени, които влизат в сила през 2019 
година 

Лични финанси: 

 От 1 януари минималната работна заплата в 
страната стана 560 лв. 

 От 1 юли максималната пенсия нараства от 910 
лв. до 1200 лв., а минималната пенсия се вдига 
до 219.4 лв. Също така всички пенсии ще се 
увеличат от средата на годината с 5.7%. Така 
средният размер на пенсията в страната ще 
достигне 386 лв. 

 Увеличават се изискванията за възраст и 

осигурителен стаж за пенсиониране. През 2019 г. 
жените се пенсионират на навършени 61 г. 4 м. и 
осигурителен стаж от 35 г. 8 м. Мъжете - ако са 

навършили 64 г. 2 м., а осигурителният им стаж е 
38 г. 8 м. 

 От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни 
увреждания над 18 години ще имат право на нов 
вид месечна финансова подкрепа, който ще 
замени досегашните добавки за социална 
интеграция, както и социалната пенсия за 

инвалидност. Размерът й ще зависи от степента 
на увреждане и ще се определя и актуализира 
спрямо линията на бедност в България, която за 
2019 г е 348 лв. 

 От 10 януари НАП започва приемането на 
декларациите за доходите на физическите лица, 

получени през 2018 г. Декларациите се подават 

до 30 април, като след тази дата декларациите ще 
бъдат приемани, но за лицата ще има глоби. 

За бизнеса: 

 От 1 януари 2019 г. максималният осигурителен 
праг се увеличава с 400 лв. и става 3000 лв.  

 Регистрираните по ДДС търговци имат време до 

март 2019 г. да пренастроят или да сменят 
касовите си апарати. За нерегистрираните по ДДС 
срокът остава юни 2019 г., а за ползващите 
интегрирани автоматизирани системи за 
продажби, като например хотели - краят на 2019 
г. 

 29 март 2019 г. е срокът за онлайн магазините да 

се регистрират към НАП. Те ще са длъжни да 
подават информация за дейността и магазините 

си, домейна, вида на продаваните стоки. 
Данъчните органи ще поддържат публичен 
регистър на е-търговците. 

 От 1 януари 2019 г. всички ВЕИ, топлофикации, 

когенерации и заводски централи с мощност 4 и 
повече мегавата са длъжни да продават 
произведената от тях електрическа енергия чрез 
борсата, след като досега токът им се изкупуваше 
от НЕК. Очаква се по-голямата конкуренция при 
предлагането да доведе до понижаване на цените 
не електроенергията на свободния пазар, от 

който се снабдяват всички индустриални 
потребители. 

Новини 

Франция глоби „Google“ с 50 млн. евро заради 
неспазване на правилата за личните данни 

Френската комисия за защита на личните данни 

(„CNIL“, „Комисията“) е наложила глоба на „Google“ в 
размер на 50 млн. евро заради неспазване на 
задължения по Общия регламент за защита на 
личните данни („GDPR“). В становището на Комисията 
се посочва, че компанията е глобена заради "липса на 
прозрачност, недостатъчно информация и липса на 

валидно съгласие относно персонализирането на 
реклами". 

mailto:tandreeva@deloittece.com
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До този момент, това е най-голямата глоба, наложена 

по GDPR. „Google“ е и първият технологичен гигант, 
глобен по силата на регламента. GDPR започна да се 
прилага от 25 май 2018 г. и задължава фирмите и 

институциите да спазват определени правила и 
процеси, когато събират, съхраняват и обработват 
данни на физически лица. 

По силата на GDPR регулаторът може да наложи глоба 
до 20 млн. евро или 4% от годишния оборот на 
компанията, в зависимост от нарушенията.  

CNIL аргументира решението си за глоба в размер на 

50 млн. евро с "тежестта на нарушенията, 
наблюдавани по отношение на основните принципи на 
GDPR: прозрачност, информация и съгласие". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 
Адвокатско дружество 
„Делойт Лигъл“ 
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