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Обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на Кодекса за 

социално осигуряване (ДВ бр. 12 от 08.02.2019) 

Промените в Кодекса за социално осигуряване 

произтичат от необходимостта в българското 

законодателство да бъде транспонирана Директива 

(ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на 

Съвета от 14 декември 2016 година 

относно дейностите и надзора на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване (Директива 

2016/2341).  

С въведените промени в Кодекса се развиват 

изискванията към системата за управление на 

пенсионноосигурителните дружества и 

осъществяването на ключовите функции по 

управление на риска, вътрешен одит и актюерска 

дейност, като се въвежда цялостна регламентация на 

изискванията към възлагането на дейности на външни 

изпълнители.  

С промените в Кодекса се създава по-детайлен режим 

за прехвърляне на професионална схема или част от 

нея от един в друг фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионални схеми, 

както и от и към чуждестранни институции за 

професионално пенсионно осигуряване. Въвеждат се 

и промени в надзорната дейност, осъществявана от 

Комисията за финансов надзор. 

С измененията се регламентират изцяло изискванията 

към възлагането на дейности на външни изпълнители, 

като не се допуска подобно възлагане по отношение 

на управление на инвестиции на пенсионните 

фондове и осъществяване на ключови функции.  

Приети са изменения във връзка с уеднаквяване 

режима на предлагане на услуги от страна на 

институциите за професионално пенсионно 

осигуряване в страната и в другите държави членки 

на ЕС. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния 

сектор (ДВ бр. 13 от 12.02.2019) 

Законът за изменение и допълнение на Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния 

сектор (ЗФУКПС) е изготвен във връзка с 

усъвършенстване на законодателството в сферата на 

финансовото управление и контрол в публичния 

сектор и прецизиране на разпоредбите на закона с 

цел отстраняване на неясноти и премахването на 

дублирани текстове и на неактуални такива. 

По-голямата част на промените са редакционни и с тях 

се предлага прецизирането на основните понятия на 

база извършен анализ на прилаганите практики по 

отношение на финансовото управление и контрол в 

организациите от публичния сектор. С новата 

редакция в обхвата на закона се включват и 

търговските дружества, включително лечебните 

заведения, с над 50 на сто държавно и/или общинско 

участие в капитала, както и търговските дружества, 

чиито капитал е изцяло тяхна собственост. С 

промяната се цели да се осигури по-добра защита на 

интересите на държавата и/или общината и по-добро 

управление на посочените организации чрез 

прилагане на модел за вътрешен контрол, който е 

приет и е утвърден като достатъчно ефективен. 

Прецизирани са текстовете относно управленската 

отговорност на ръководителите на организациите в 

публичния сектор.  

Допълва се разпоредбата относно предоставянето на 

информация на министъра на финансите за 

функционирането, адекватността, ефикасността и 

ефективността на системите за финансово управление 

и контрол. Първостепенните разпоредители с бюджет 

следва да включат информация, както за 

разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, така и 

за търговските дружества, държавните и общински 

предприятия към тях, с цел осигуряване на 

публичност и прозрачност на системите за вътрешен 

контрол.  

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

административното регулиране на 

икономическите дейности, свързани с нефт и 

продукти от нефтен произход (ДВ бр. 13 от 

12.02.2019) 

На 27 юли 2018 г. в брой 62 на „Държавен вестник” е 

обнародван Законът за административното 

регулиране на икономическите дейности, свързани с 

нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), 

който влиза в сила от 28 януари 2019 г. Законът 

(ЗАРИДСНПНП) има за свои основни цели да 

идентифицира икономическите оператори, 

извършващи дейности, свързани с нефтопродукти, да 

намали сивия сектор в основен бранш на българската 

икономика, да повиши събираемостта на 

митническите и данъчните задължения от тези 

дейности, както и да осигури лоялна конкуренция на 

пазара на горива в страната. 

С цел преодоляване на неясноти в приложното поле 

на закона, както и възможност за колизия с норми от 

други действащи закони, с измененията от февруари 

2019 г. се дава яснота по отношение на срока за 

издаване на предвидената в него наредба (6 месеца 

от влизането в сила на закона), с която ще се 

определят редът и условията за водене на регистър на 

лицата, осъществяващи икономически дейности, 

свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за 

изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от 

Кодекса на труда (ДВ бр. 12 от 08.02.2019) 

Измененията имат за цел привеждане на разпоредби 

на Наредба № 5 в съответствие със Закона за 

търговския регистър и регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел, изпълнение на мерки, 

заложени в Решение на Министерския съвет № 

704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за 

трансформация на модела на административно 

обслужване, както и оптимизиране на процеса на 

приемане на уведомления, с които се променя 

длъжността и/или срокът на трудовия договор. 

Някои изменения са във връзка със замяната на 

досегашния „ЕИК на търговеца“ с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“. 

Отпада изискването за поставяне на печат от 

работодателя и от директора на съответната 

инспекция по труда в уведомленията. Освен това 

отпада и задължението да се посочват данните за 

личната карта на лицето, упълномощено от 

работодателя да подаде придружителното писмо.  

Занапред работодателите няма да попълват данните 

за „наименование на длъжността“, а с цел коректно 

отразяване и поддържане на систематична 

информация за сключените допълнителни 

споразумения към съответния трудов договор се 

предвижда в уведомлението да се попълва датата на 

сключване на допълнителното споразумение.  

Към наредбата са приложени всички уведомления, в 

които са отразени промените, произтичащи от 

изменените разпоредби. 

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 (Наредба № Н-18/2006 г.), 

(ДВ бр. 10 от 01.02.2019) 

С измененията се въвежда изискване при извършване 

на продажби/зареждания на течни горива чрез 

електронна система с фискална памет (ЕСФП) - във 

фискалния бон да се отпечатва информация за 

размера на данъка върху добавената стойност, 

акциза, продажната цена на горивото без акциз и без 

данък върху добавената стойност (нето стойност) и 

покупна цена на горивото без акциз и без данък върху 

добавената стойност (покупна стойност). Предлага се 

информацията да бъде изписвана на отделни редове 

по видове течни горива. 

Нормативната промяна се отнася, както за търговците 

на течни горива, така и за лицата, които извършват 

зареждания с течни горива за собствени нужди и 

регистрират и отчитат зарежданията чрез електронна 

система с фискална памет. 

Целта на предложението е крайният потребител да 

бъде информиран за това каква част от платената от 

него сума за закупените течни горива представлява 

косвени данъци, както и каква е продажната стойност 

на горивата и стойността на тяхното придобиване от 

търговеца. 

Лицата, които използват ЕСФП, трябва да приведат 

дейността си в съответствие с изискванията на 

Наредбата в срок до 31 март 2019 г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, 

ликвидността на инвестиционните посредници и 

осъществяването на надзор за спазването им 

(ДВ брой 11 от 05.02.2019) 

В Наредбата е заложено съобразяване на 

разпоредбите на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. с 

новия Закон за пазарите на финансови инструменти 

(ЗПФИ), в сила от 16.02.2018 г. и преодоляване на 

някои слабости, констатирани при прилагането му. 

Премахнати са текстовете от наредбата относно 

критериите, на които инвестиционният посредник 

следва да отговаря, за да се счита за значим, тъй като 

същите са уредени на законово ниво в ЗПФИ. Отново, 

с оглед уредени на ниво закон текстове, са 

премахнати разпоредбите относно вътрешни планове 

за възстановяване при ситуация на значително 

влошаване на състоянието на инвестиционен 

посредник. 

Променя се режимът на издаване на разрешения и 

одобрения по наредбата. Въвежда се минимален срок 

от 20 работни дни и максимален срок от 30 работни 

дни за отстраняване на констатирани непълноти или 

несъответствия или за изискване на допълнителна 

информация и документи от КФН и задължение за 

уведомяване на заявителя писмено за взето решение 

в рамките на 3 дни.   

Промените са съобразени с целта и изискванията на 

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до 

осъществяването на дейност от кредитните 

институции и относно пруденциалния надзор върху 

кредитните институции и инвестиционните 

посредници (Директива 2013/36/ЕС). С промяната в 

режима се преодолява възможността изискванията на 

наредбата да бъдат непропорционални на мащаба на 

дейността на инвестиционния посредник.   

Указ № 20 на Президента за връщане за ново 

обсъждане в Народното събрание Закона за 
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изменение и допълнение на Закона за защита на 

личните данни, приет от 44-то Народно събрание 

на 24 януари 2019 г. (ДВ бр. 12 от 08.02.2019) 

Ветото на Президента е продиктувано от 

недостатъчното съответствие на ЗИД на ЗЗЛД с Общия 

регламент за защита на личните данни. 

Съображенията са, че с предложените изменения на 

ЗЗЛД е налице:  

1. Засягане на правото на изразяване на журналисти, 

писатели и учени, както и правото на информация на 

членовете на обществото. 

2. Липса на достатъчно гаранции, че балансът между 

защитата на лични данни и свободата на словото няма 

да бъде нарушен. 

Както се отбелязва в мотивите на ветото, Чл. 85, пар. 

1 от Регламента изрично повелява държавите – 

членки на Европейския съюз, чрез закон да постигат 

помиряване на правото на защита на личните данни с 

правото на изразяване и информация, вкл. при 

работата на журналисти, писатели и учени. 

Регламентът предвижда балансът да се постига 

посредством широк арсенал от законови механизми, а 

приетият закон според държавния глава не съдържа 

достатъчно гаранции, че едното право няма да бъде 

засегнато за сметка на другото. (повече информация 

по-долу в темата „Анализ на броя“) 

Други обнародвани нормативни актове:  

ДВ, Брой 10 от 01.02.2019г.:  

 Закон за ратифициране на Протокола за 

присъединяване към Споразумението за търговия 

между Европейския съюз и неговите държави 

членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от 

друга страна, с оглед на присъединяването на 

Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в 

Брюксел 

 Решение за провеждане на тържествено 

извънредно пленарно заседание на Народното 

събрание по повод 140-ата годишнина от 

Учредителното събрание и приемането на 

Търновската конституция 

 Указ № 12 за награждаване на г-н Марсело Ребело 

де Соуза – президент на Португалската 

република, с орден „Стара планина“ с лента 

 Постановление № 14 от 25 януари 2019 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за 

критериите за устойчивост на биогоривата и 

течните горива от биомаса, приета с 

Постановление № 302 на Министерския съвет от 

2012 г. 

 Постановление № 15 от 25 януари 2019 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на 

Министерския съвет 

 Договор № РД-НС-01-2-3 от 29 януари 2019 г. за 

изменение и допълнение на Националния рамков 

договор за денталните дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и 

Българския зъболекарски съюз за 2018 г. 

 Меморандум за разбирателство между 

правителството на Република България и 

правителството на Съединените американски 

щати относно налагането на ограничения върху 

вноса на категории археологически материали и 

етноложки материали на Република България 

 Министерство на труда и социалната политика, 

Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 2 от 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 1 от 2010 г. за правилата за ползване, 

разпределение и процедурите по първично и 

вторично предоставяне за ползване, резервиране 

и отнемане на номера, адреси и имена 

 Решение № 28 от 17 януари 2019 г. за изменение 

и допълнение на Функционалните спецификации 

за преносимост на географски номера при 

промяна на доставчика на фиксирана телефонна 

услуга и/или при промяна на адреса в рамките на 

един географски национален код за направление 

 Решение № 30 от 17 януари 2019 г. за изменение 

и допълнение на Функционалните спецификации 

за осъществяване на преносимост на национално 

значими номера при промяна на доставчика на 

обществена мобилна телефонна услуга 

 Решение № 32 от 17 януари 2019 г. за изменение 

и допълнение на Функционалните спецификации 

за осъществяване на преносимост на 

негеографски номера при промяна на доставчика, 

предоставящ съответната услуга 

 РЕШЕНИЕ на Върховния административен съд № 

915 от 22 януари 2019 г. по административно дело 

№ 8592 от 2017 г.,  отменящо разпоредбата на § 6 

от ПЗР на Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за 

конкурсите за магистрати и за избор на 

административни ръководители в органите на 

съдебната власт  

ДВ, Брой 11 от 05.02.2019г.: 

 Решение за преименуване на Академията за 

музикално, танцово и изобразително изкуство – 

Пловдив, в Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ 

– Пловдив 

 Указ № 13 за награждаване на проф. д-р Цекомир 

Влайков Воденичаров с орден „Св. св. Кирил и 

Методий“ огърлие 
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 Указ № 14 за назначаване на Славена 

Красимирова Гергова – извънреден и пълномощен 

посланик на Република България в Тунизийската 

република, и за извънреден и пълномощен 

посланик на Република България в Ислямска 

република Мавритания със седалище в гр. Тунис, 

Тунизийската република 

 Постановление № 16 от 30 януари 2019 г. за 

изменение и допълнение на Тарифата за таксите, 

които се събират в системата на Министерството 

на околната среда и водите, приета с 

Постановление № 136 на Министерския съвет от 

2011 г. 

 Постановление № 17 от 30 януари 2019 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета 

на Министерския съвет за 2019 г. 

 Постановление № 18 от 31 януари 2019 г. за 

закриване на Дома за медико-социални грижи за 

деца – Ямбол 

 Решение № 46 от 30 януари 2019 г. за признаване 

на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и 

военнопострадалите“ за представителна 

организация на национално равнище 

 Правилник за устройството и дейността на 

центровете за специална образователна подкрепа 

 Наредба № 1 от 24 януари 2019 г. за придобиване 

на квалификация по професията „Администратор 

в хотелиерството“ 

ДВ, Брой 12 от 25.01.2019г.: 

 Закон за изменение на Закона за българските 

лични документи 

 Закон за ратифициране на Споразумението между 

правителството на Република България и 

Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР) 

 Закон за ратифициране на Протокола за 

изменение на Споразумението за многостранните 

разплащания в преводни рубли и организацията 

на Международната банка за икономическо 

сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и 

на Протокола за изменение на Споразумението за 

организацията и дейността на Международната 

банка за икономическо сътрудничество от 22 

октомври 1963 г. (с измененията, внесени с 

протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 

1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на 

Международната банка за икономическо 

сътрудничество (с измененията, внесени с 

протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 

1977 г. и 18 декември 1990 г.) 

 Решение във връзка с Годишния доклад на 

министъра на правосъдието по изпълнението на 

решенията на Европейския съд по правата на 

човека по дела срещу Република България за 2017 

г. 

 Постановление № 19 от 1 февруари 2019 г. за 

отменяне на Постановление № 216 на 

Министерския съвет от 1998 г. за създаване на 

Съвет по сигурността при Министерския съвет и за 

приемане на правилник за неговите функции, 

задачи и организация на работа и на Правилника 

за функциите, задачите и организацията на 

работа на Съвета по сигурността при 

Министерския съвет 

 Постановление № 20 от 1 февруари 2019 г. за 

изменение и допълнение на Постановление № 328 

на Министерския съвет от 2017 г. за условията и 

реда за получаване на стипендии от учениците 

след завършено основно образование 

 Постановление № 21 от 1 февруари 2019 г. за 

създаване на Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“ 

 Постановление № 22 от 1 февруари 2019 г. за 

изменение на Постановление № 37 на 

Министерския съвет от 2015 г. за определяне на 

реда и условията за изпълнение на Оперативна 

програма за храни и/или основно материално 

подпомагане от Фонда за европейско подпомагане 

на най-нуждаещите се лица в България за периода 

2014 – 2020 г. 

 Постановление № 23 от 6 февруари 2019 г. за 

изменение и допълнение на Постановление № 74 

на Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране 

на последствията от добива и преработката на 

уранова суровина 

 Наредба № 8121з-84 от 28 януари 2019 г. за 

приемане на курсанти, студенти и докторанти в 

Академията на Министерството на вътрешните 

работи за учебната 2019/2020 г. 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 10 от 2009 г. за максимално допустимите 

концентрации на нежелани субстанции и продукти 

във фуражите 

ДВ, Брой 13 от 12.02.2019г.: 

 Закон за изменение и допълнение на Закона за 

животновъдството 

 Закон за изменение и допълнение на Закона за 

лечебните заведения 

 Постановление № 24 от 7 февруари 2019 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по 

бюджета на Държавната комисия по сигурността 

на информацията за 2019 г. 

 Постановление № 25 от 7 февруари 2019 г. за 

изменение на Постановление № 65 на 

Министерския съвет от 2016 г. за определяне 

възнаграждението за звание на офицерите и 

сержантите в Националната служба за охрана 

 Решение № 58 от 8 февруари 2019 г. за 

признаване на Кооперация „Национална 

потребителна кооперация на слепите в 

България“ за представителна организация на 
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национално равнище в Националния съвет за 

хората с увреждания 

 Наредба № 1 от 4 февруари 2019 г. за 

треньорските кадри 

 Наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за 

придобиване на юридическа правоспособност 

ДВ, Брой 14 от 15.02.2019г.: 

 Споразумение между правителството на 

Република България и правителството на 

Алжирската демократична и народна република 

за взаимно освобождаване от изискванията за 

притежаване на визи за краткосрочно 

пребиваване на притежателите на 

дипломатически и служебни паспорти 

 Споразумение за статистическо сътрудничество 

между Националния статистически институт на 

Република България и Националното 

статистическо бюро на Република Молдова 

 План за сътрудничество между Министерството 

на здравеопазването на Република България и 

Министерството на здравеопазването на 

Република Македония за периода 2019 – 2021 г. 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 

регистър на земеделските стопани 

 Наредба № 2 от 4 февруари 2019 г. за 

придобиване на квалификация по професията 

„Техник на енергийни съоръжения и 

инсталации“ 

 Решение № 60 от 31 януари 2019 г. за изменение 

и допълнение на Правилата за осъществяване на 

електронни съобщения чрез радиосъоръжения, 

които ползват радиочестотен спектър, който не 

е необходимо да бъде индивидуално определен 

ДВ, Брой 15 от 19.02.2019г.: 

 Закон за ратифициране на Меморандума за 

разбирателство между Министерството на 

отбраната на Република България, 

Министерството на отбраната на Република 

Хърватия, Министерството на отбраната на 

Унгария и Министерството на отбраната на 

Република Словения относно създаването на 

Многонационална програма за подготовка на 

авиация за специални операции (МППАСО) 

 Решение във връзка с разискванията по питането 

на народните представители Георги Михайлов, 

Георги Йорданов, Георги Гьоков, Илиян Тимчев, 

Иван Ибришимов, Анелия Клисарова и Валентина 

Найденова към министъра на здравеопазването 

Кирил Ананиев относно организацията на 

трансплантационното лечение в България 

 Указ № 26 за назначаване на Веселин Благоев 

Делчев – извънреден и пълномощен посланик на 

Република България във Федерална република 

Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик 

на Република България в Демократична република 

Конго със седалище в Абуджа, Федерална 

република Нигерия 

 Постановление № 26 от 13 февруари 2019 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, приет 

с Постановление № 202 на Министерския съвет от 

2010 г. 

 Постановление № 27 от 14 февруари 2019 г. за 

изменение на Националните счетоводни 

стандарти, приети с Постановление № 46 на 

Министерския съвет от 2005 г. 

 Постановление № 28 от 14 февруари 2019 г. за 

изменение на Постановление № 155 на 

Министерския съвет от 2015 г. за определяне на 

второстепенните разпоредители по бюджета на 

Министерството на правосъдието 

 Договор № РД-НС-01-1-3 от 7 февруари 2019 г. за 

изменение и допълнение на Националния рамков 

договор за медицинските дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и 

Българския лекарски съюз за 2018 г. 

 Наредба № 3 от 4 февруари 2019 г. за 

придобиване на квалификация по професията 

„Посредник на трудовата борса“ 

 Наредба № 4 от 4 февруари 2019 г. за 

придобиване на квалификация по професията 

„Лаборант“ 

 Наредба № 11 от 8 февруари 2019 г. за 

придобиване на квалификация по професията 

„Военнослужещ – санитарен инструктор“ 

 Инструкция № 1 от 31 януари 2019 г. за 

взаимодействие на Комисията за регулиране на 

съобщенията с Комисията за енергийно и водно 

регулиране и с министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията при 

осъществяване на контрола за осигуряване на 

достъп по Закона за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура 

Законопроекти  

Законопроект за допълнение на Закона за 

управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове (внесен в 

НС на 12.02.2019 от група народни 

представители, на етап предварително 

обсъждане – шеста сесия) 

Със законопроекта за изменение и допълнение на 

Закона за управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове се предлага 

съдиите, прокурори, следователи и съдебни 

служители в органите на съдебната власт да могат да 

участват в управлението, техническото и/или 

финансовото изпълнение, включително да извършват 

разходи по проекти с бенефициент или партньор 
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Висшият съдебен съвет (ВСС), когато се финансират 

мерки, свързани с изпълнението на Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата на 

съдебната система и Стратегията за въвеждане на 

електронно управление и електронно правосъдие.  

При действащата нормативна уредба при възлагане от 

ВСС на дейности по управление и изпълнение на 

проекти на съдии, прокурори, следователи и 

служители в други органи на съдебната власт, същите 

се считат за външни лица и към тях са приложими 

съответните правила на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП).  

Тъй като ВСС може да разчита единствено на своите 

членове и служители в администрацията за възлагане 

на дейности по управление и изпълнение на проекти, 

с настоящото законодателно предложение се цели 

създаване на възможност тези дейности да бъдат 

изпълнявани директно от действащи съдии, 

прокурори, следователи и съдебни служители, без да 

се нарушават правилата за допустимост на разходите 

и другите правила, регламентиращи доброто 

финансово управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове.   

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за здравето (внесен в НС на 01.02.2019 

от група народни представители, на етап 

предварително обсъждане – шеста сесия) 

Предлага се забрана за употребата на изделия за 

наргиле, както и тяхната покупка и предлагане на 

непълнолетни.  

Целта на законопроекта е опазване на здравето на 

населението и в частност здравето на децата и 

подрастващите, чрез предприемането на 

законодателни, административни и други мерки по 

отношение на ограничаване употребата на изделия за 

водна лула (наргиле), несъдържащи тютюн, както и на 

предлагането и продажбата на деца на изделия за 

водна лула, несъдържащи тютюн.  

В законопроекта се предлага изменение и в Закона за 

закрила на детето в същата насока.  

Други внесени законопроекти:  

 Законопроект за ратифициране на Протокола към 

Северноатлантическия договор относно 

присъединяването на Република Северна 

Македония (внесен на 14.02.2019)  

 Законопроект за допълнение на Закона за 

управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове (внесен на 

12.02.2019)  

 Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за лова и опазване на дивеча (внесен 

на 06.02.2019) 

 Законопроект за ратифициране на Изменението на 

Споразумението за предоставяне на 

консултантски услуги между Агенцията по 

обществени поръчки на Република България и 

Международната банка за възстановяване и 

развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 

декември 2018 г. (внесен на 01.02.2019) 

Съдебна практика  

Решение № 375 от 11.02.2019 г. по т. д. № 

527/2018 г. на ВКС  

Практика по чл. 290 ГПК.  

Наложената забрана за осъществяване от банка на 

дейностите по издадения ѝ лиценз при поставянето ѝ 

под специален надзор от БНБ по чл. 115 ЗКИ, 

съответно отнемането на лиценза ѝ за банкова 

дейност, не представляват невъзможност за 

изпълнение по смисъла на Закона за задълженията и 

договорите (чл. 89 ЗЗД) на заварен договор за 

издаване на банкови гаранции. 

Решение № 113 от 12.02.2019 г. по гр. д. № 

4499/2017 г. на ВКС 

Практика по чл. 290 ГПК.  

За третите лица – приобретатели на реституиран по 

Закона за възстановяване собствеността върху 

одържавени недвижими имоти недвижим имот, 

направили възражения за придобиване на 

собствеността по давност, срокът на придобивната 

давност започва тече от датата на влизане в сила на 

решението за реституиране, независимо дали са били 

привлечени за участие в реституционното 

производството, след като конкретният обект на 

реституция има своята индивидуализация именно с 

влизане в сила на решението по иска за реституиране. 

От този момент тече срокът на придобивната давност 

и за всяко друго лице , което претендира да е 

владелец на чужд имот. 

 

 

 

 



1-15 февруари 2019 г. 

8 
 

Календар 

26 февруари 
2019 г. 

„Правен семинар върху 
правилата за защита на личните 
данни и Енергийната 
ефективност“  

Събитието се организира от Френско-

българската търговска и 
индустриална камара съвместно с  
Делойт България. Участието в 
семинара е безплатно. 

Време и място на провеждане: от 14 
до 16.30ч. в залата на Френския 
културен институт, пл. Славейков 

№3, гр. София, 1000 

Записване за участие: info@ccifrance-

bulgarie.org, тел: +359(0) 2 981 08 64,  

11 април 2019 
г.  

Стартират сертификационните  
обучения на Делойт България за 
Длъжностно лице по защита на 
данните (подробности по-долу) 

 

Новини 

Общият регламент за защита на личните данни ЕС 
2016/679 (GDPR) изисква от много организации да 
назначат Длъжностно лице по защита на данните 

(Data Protection Officer, DPO). Международната 
асоциация на професионалистите в областта на 
поверителността на данните (IAPP) предвижда, че в 
предстоящите месеци ще бъдат необходими над 

75,000 такива длъжностни лица (DPO’s). 

Делойт България ЕООД провежда следните 

сертификационни обучения за Длъжностно лице по 
защита на данните като оторизиран партньор на 
Международната асоциация на професионалистите в 
областта на поверителност на данните (IAPP): 

 Сертифициран професионалист по 
поверителност на информацията / Европа 
(CIPP/E) - Tози курс дава основата на 

разбирането какво е поверителност на лични 
данни и какви са относимите към тях 
регулаторни изисквания. 

 Сертифициран мениджър по поверителност на 
информацията (CIPM) - Tози курс дава отговор 
на въпроса как организацията да постигне 

съответствие със законовите изисквания за 

поверителност на лични данни. 

На сайта на Делойт можете да намерите информация 
за: 

 Съдържанието на двата курса 
 График за провеждане на обученията 
 Такси за обученията 

 Информация за обучителен пакет, включващ и 

двете обучения в рамките на 4 дни (CIPP/E + 
CIPM) 

 Представяне на лекторите – с действителен 

професионален опит в областта на 
поверителността на данните. 

Анализ на броя 

Актуално в областта на личните данни 

Връщане на законопроекта за личните данни в 
Парламента 

На 24 януари 2019 г. Народното събрание гласува на 
второ четене Законопроекта за изменение и 
допълнение на Закона за защита на личните данни 
(„Законопроектът“), който беше внесен в Народното 

събрание преди половин година с оглед привеждане 
на националната правна рамка в съответствие с новия 

Общ регламент за защита на личните данни („GDPR”, 
„Регламентът“). 

Обнародването на приетия Законопроект обаче беше 
осуетено от президентското вето в началото на 
февруари, което наложи връщането му за ново 
обсъждане в Парламента.  

Причина за ветото е несъгласието на президента с 

текста на чл. 25з, който предвижда, че обработването 
на лични данни за журналистически цели, както и за 
академичното, художественото или литературното 
изразяване, е законосъобразно, когато: 

• се извършва за осъществяване на свободата 

на изразяване и правото на информация, и  

• при зачитане на неприкосновеността на 

личния живот. 

Същевременно обаче, чл. 25з въвежда списък от десет 
критерия, които администраторите (т.е. журналисти, 
писатели, учени и др.) трябва да съобразяват във 
всеки конкретен случай, а именно: 

1. естеството на личните данни; 

2. влиянието, което разкриването на личните 
данни или тяхното обществено оповестяване би 
оказало върху неприкосновеността на личния живот 
на субекта на данни и неговото добро име; 

3. обстоятелствата, при които личните данни са 
станали известни на администратора; 

4. характера и естеството на изявлението, чрез 

което се упражняват свободата на изразяване и 
правото на информация; 

5. значението на разкриването на лични данни 
или общественото им оповестяване за изясняването 
на въпрос от обществен интерес; 

mailto:info@ccifrance-bulgarie.org
mailto:info@ccifrance-bulgarie.org
https://www2.deloitte.com/bg/en/pages/risk/articles/deloitte-iapp-official-training-partner.html
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6. отчитане дали субектът на данни е лице, което 

заема длъжност по чл. 6 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, или е лице, което поради 

естеството на своята дейност или ролята му в 
обществения живот е с по-занижена защита на 
личната си неприкосновеност, или чиито действия 
имат влияние върху обществото; 

7. отчитане дали субектът на данни с действията 
си е допринесъл за разкриване на свои лични данни 
и/или информация за личния си и семеен живот; 

8. целта, съдържанието, формата и последиците 
от изявлението, чрез което се упражняват свободата 
на изразяване и правото на информация; 

9. съответствието на изявлението, чрез което се 

упражняват свободата на изразяване и правото на 
информация, с основните права на гражданите; 

10. други обстоятелства, относими към 
конкретния случай. 

Опасенията на президента са, че „под формата на 
критерии за съразмерност на защитата на личните 
данни се прикриват законови ограничения на основни 
конституционни свободи“.  

Действително, Регламентът не въвежда подобни 

критерии, а дава възможност на държавите членки да 
съгласуват със закон правото на защита на личните 
данни с правото на свобода на изразяване и 
информация. Следователно, всяка държава сама 
трябва да приеме мерки на национално ниво за 

постигане на необходимия баланс между тези основни 
права. Спорно е обаче доколко този баланс би могъл 

да се постигне с предвидените текстове на 
Законопроекта. 

По отношение на горепосочените критерии, може да 
се заключи, че: 

• направеното изброяване е неизчерпателно и 
дава възможност за широко и/или субективно 

тълкуване, включително от страна на Комисията за 
защита на личните данни („КЗЛД“) при упражняване 
на санкционните й правомощия, което потенциално 
може да накърни независимостта на журналисти и 
писатели; 

• вменяват се много и неясни задължения, а 

преценката за спазването им изисква специални 

правни знания, каквито представителите на 
журналистическите и художествените общности 
обичайно не притежават. Нещо повече, предвид 
принципа на отчетност, заложен в Регламента, от тези 
лица ще се очаква също надлежно да документират 
направената преценка и да могат да я докажат при 
проверка от надзорния орган. 

За да бъде преодоляно президентското вето, в 
подкрепа на Законопроекта трябва да гласуват повече 

от половината от всички народни представители. 

Предложение в този смисъл е дадено от Комисията по 
вътрешна сигурност и обществен ред (водеща) - в 
доклада й от 14 февруари 2019 г. се посочва, че с 13 

гласа „за”, 3 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, 
тя предлага на Народното събрание да приеме 
повторно Законопроекта. След гласуването, той 
следва да бъде обнародван от президента в 7-дневен 
срок от получаването му.  

Дейности, изискващи оценка на въздействието, 
според списъка на КЗЛД 

На 13 февруари 2019 г. на официалната интернет 
страница на КЗЛД беше публикуван приетият от нея 
списък на видовете операции по обработване на 
лични данни, за които се изисква извършване на 
оценка на въздействието върху защитата на данните 

(„ОВЗД“).  

Съгласно горепосочения списък, администраторите на 
лични данни, чието основно или единствено място на 
установяване е на територията на България, следва да 
извършват ОВЗД при всички изброени видове 
операции по обработване: 

1. мащабно обработване на биометрични данни 
за целите на уникалната идентификация на 

физическо лице, което не е спорадично; 

2. обработване на генетични данни с цел 
профилиране, което поражда правни последици за 
субекта на данни или по подобен начин го засяга в 
значителна степен; 

3. обработване на данни за местоположение с 
цел профилиране, което поражда правни последици 

за субекта на данни или по подобен начин го засяга в 
значителна степен; 

4. при невъзможност за предоставяне на 
информация на субекта на данни по чл. 14 от 
Регламента или ако предоставянето на тази 
информация изисква несъразмерно големи усилия, 

или има вероятност да направи невъзможно, или 
сериозно да затрудни постигането на целите на 
обработване, когато това е свързано с мащабно 
обработване на данни; 

5. обработване на лични данни, осъществявано 
от администратор с основно място на установяване 
извън ЕС, когато определеният за негов представител 

в ЕС е разположен на територията на България; 

6. редовно и систематично обработване, при 
което предоставянето на информацията по чл. 19 от 
Регламента от администратора на субекта на данни е 
невъзможно или изисква несъразмерно големи 
усилия; 

7. обработване на лични данни на деца при 

пряко предлагане на услуги на информационното 
общество; 
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8. осъществяване на миграция на данни от 

съществуващи към нови технологии, когато това е 
свързано с мащабно обработване на данни. 

Така нареченият „черен списък“ е неизчерпателен и 

цели да подпомогне администраторите при 
изпълнение на задължението им да извършват ОВЗД 
винаги, когато съществува вероятност определен вид 
обработване да поради висок риск за правата и 
свободите на физическите лица. 

При реализиране на предвидения в Регламента 
механизъм за съгласуваност, още през септември 

2018 г. Европейският комитет по защита на данните 
(„Комитета“) изрази становище по отношение на 
проекта на списък, представен от КЗЛД. При 
сравнение с публикувания окончателен списък, става 
ясно, че някои дейности/операции по обработване по 

препоръка на Комитета са отпаднали от първоначално 

изготвения текст – например обработването на лични 
данни от съвместни администратори. 

При преценката за извършване на ОВЗД, освен от 
гореизброените дейности, администраторите следва 
да се ръководят и от насоките, дадени от Работната 
група за защита на личните данни по член 29 от 
отменената Директива 95/46/ЕО, която впоследствие 

беше наследена от Комитета. Важно е да се отбележи, 
че ОВЗД не е еднократен, а постоянен процес, особено 
когато съответната операция по обработване е 
динамична и подлежи на текущи промени. 
Управлението на рисковете, което е в основата на 
ОВЗД, изисква комплексен подход и внимателен 
анализ, а посочените от КЗЛД дейности дават 

ориентир на администраторите в това отношение.  

За разлика от „черните списъци“, каквито трябва да 
бъдат приети от надзорните органи на държавите 
членки, Регламентът не въвежда задължение, а само 
възможност за приемане и на „бели списъци“ на 
видове операции по обработване, за които не се 

изисква ОВЗД. Към момента такъв не е публикуван от 
КЗЛД и няма информация дали нашият надзорен орган 
планира изготвянето му в бъдеще. 

 

 

Ирена Колева, 
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