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Обнародвани нормативни актове:
Закон за изменение и допълнение на Закона за
банковата несъстоятелност (ДВ бр. 33 от
19.04.2019)
Със Закона 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 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 поспециално на изискването за подчиненост.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници (ДВ бр.
37 от 07.05.2019)
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за
възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници се създават
условия за присъединяване на страната към Единния
механизъм за преструктуриране. Република България
стартира процедура за установяване на тясно
сътрудничество с Европейската централна банка
(ЕЦБ) и присъединяване към Единния надзорен
механизъм
(ЕНМ)
и
произтичащото
от
това
присъединяване
към
Единния
механизъм
за
преструктуриране (ЕМП) в Европейския съюз (ЕС). В
тази
връзка
е
необходимо
в
националното
законодателство да се въведат разпоредби, свързани
с прилагането на Регламент (ЕС) № 806/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014
година за установяване на еднообразни правила и
еднообразна процедура за преструктурирането на
кредитни
институции
и
някои
инвестиционни
посредници в рамките на Единния механизъм за
преструктуриране
и
Единния
фонд
за
преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 1093/2010 (Регламент (ЕС) № 806/2014), който
урежда създаването и функционирането на ЕМП,
статутът и функциите на Единния съвет по
преструктуриране (ЕСП), създаването на Единния

2

фонд за преструктуриране (ЕФП), разпределянето на
компетенциите между ЕСП и националните органи за
преструктуриране
в
рамките
на
ЕМП,
сътрудничеството между ЕСП и националните органи
за преструктуриране, както и разпоредби изискващи
националния орган за преструктуриране да спазва
указанията, насоките, мерките или исканията,
издадени от ЕСП по отношение на кредитните
институции, лицензирани в нея.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия (ДВ бр. 37 от
07.05.2019)
С изменения, отразени в § 71 от преходните и
заключителните разпоредби на Закон за изменение и
допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия, са
направени промени и в Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП).
С тях се удължава срокът за изготвяне и
приемане на вътрешни правила по Закона за
мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и се
прецизира
изискването
за
вписване
на
обстоятелствата относно действителните собственици
в Агенцията по вписванията.
С промените се изменят ал. 1 и ал. 2 на § 6 от
преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП,
като се удължава срокът за привеждане на
вътрешните правила, изготвяни от лицата по чл. 4 от
ЗМИП, в съответствие с изискванията на закона и се
осигурява възможност за отразяване на заключенията
от националната оценка на риска.
Задължените лица следва да имат предвид, че отпада
изискването за изпращането на вътрешни
правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019
г. Правилата следва да бъдат изготвени и приети
в срок до 6 месеца от публикуването на
резултатите от националната оценка на риска на
интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат
изпращани към ДАНС.
С промените се прецизира и разпоредбата на ал. 5 на
чл. 63 от ЗМИП относно обхвата на действителните
собственици по § 2 от допълнителните разпоредби,
които подлежат на вписване:
„Учредените на територията на Република България
юридически лица и други правни образувания, с
изключение на едноличните търговци, са длъжни да
заявят
за
вписване
съгласно
ал.
1
действителните си собственици по § 2 от
допълнителните разпоредби, ако същите не са
вписани като съдружници или еднолични
собственици на капитала по партидите им. Когато
като съдружници или еднолични собственици на
капитала са вписани юридически лица или други
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правни образувания, задължението по предходното
изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от
допълнителните разпоредби не са вписани в
регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични
собственици на капитала по партидите на участващи
във веригата на собственост юридически лица или
други правни образувания, учредени на територията
на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни
образувания не са учредени на територията на
Република България.

Други обнародвани нормативни актове:









ДВ, Брой 32 от 16.04.2019г.:










Допълнително
споразумение
към
Меморандума за разбирателство за поддръжка
и експлоатация на CMS детектора между
Министерството на образованието и науката
на Република България и Европейската
организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) –
Addendum № 10, подписано на 28 ноември
2018 г. в София
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане
от държавния бюджет на лечението на
българските граждани за заболявания, извън
обхвата
на
задължителното
здравно
осигуряване
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на
пътищата с пътна маркировка
Наредба за изменение на Наредба № 18 от
2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни
знаци

ДВ, Брой 34 от 23.04.2019г.:









ДВ, Брой 33 от 19.04.2019г.:
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Закон за ратифициране на Споразумението
между Министерството на финансите на
Република България и Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР)
Постановление № 79 от 15 април 2019 г. за
изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията за хората с
увреждания, приет с Постановление № 337 на
Министерския съвет от 2004 г.
Постановление № 80 от 16 април 2019 г. за
изменение и допълнение на Устройствения
правилник
на
Агенцията
за
държавна
финансова инспекция, приет с Постановление
№ 167 на Министерския съвет от 2006 г.

Постановление № 81 от 17 април 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи за 2019
г. за организиране и провеждане на
апостолическото
пътуване
на
Негово
Светейшество папа Франциск в България от 5
до 7 май 2019 г. в гр. София и в гр. Раковски
Споразумение за преглед на многостепенното
управление
между
Министерството
на
регионалното развитие и благоустройството
на Република България и Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие
Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за
техническите изисквания към сградите за
защита от радон
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за
осъществяване на държавен противопожарен
контрол





Закон за ратифициране на Административното
и
техническо
споразумение
към
Споразумението между Република България,
Република Хърватия, Унгария и Република
Австрия
относно
улесняване
на
трансграничното изпълнение на финансови
санкции във връзка с нарушения на правилата
за движение по пътищата
Закон за изменение и допълнение на Закона
за чужденците в Република България
Постановление № 82 от 18 април 2019 г. за
одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета
на
държавното
обществено
осигуряване за 2019 г.
Постановление № 83 от 18 април 2019 г. за
изменение на Наредбата за осигурителните
каси, приета с Постановление № 89 на
Министерския съвет от 2001 г
Постановление № 84 от 18 април 2019 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за
елементите на възнаграждението и за
доходите, върху които се правят осигурителни
вноски, приета с Постановление № 263 на
Министерския съвет от 1999 г.
Постановление № 85 от 19 април 2019 г. за
изменение на Постановление № 79 на
Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване
за безвъзмездно ползване на познавателни
книжки, учебници и учебни комплекти
Меморандум
за
разбирателство
между
правителството на Република България и
правителството
на
Румъния
относно
изпълнението на съвместни инициативи за
подобряване на условията за корабоплаване в
общия българо-румънски участък на река
Дунав и за транспортната свързаност между
двете страни

15 април – 15 май 2019 г.

ДВ, Брой 35 от 30.04.2019г.:
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Закон
за
допълнение
на
Закона
за
физическото възпитание и спорта
Закон за допълнение на Кодекса за социално
осигуряване
Закон за изменение и допълнение на Закона
за социално подпомагане
Постановление № 86 от 22 април 2019 г. за
изменение и допълнение на Устройствения
правилник
на
Държавната
агенция
за
метрологичен и технически надзор, приет с
Постановление № 47 на Министерския съвет от
2003 г.
Постановление № 87 от 23 април 2019 г. за
допълнение на Наредбата за определяне на
условията,
реда
и
механизма
за
функциониране на Информационната система
за управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН) и за провеждане на
производства пред управляващите органи
посредством ИСУН, приета с Постановление №
243 на Министерския съвет от 2016 г.
Постановление № 88 от 24 април 2019 г. за
приемане на Тарифа за таксите, които се
събират по Закона за лечебните заведения и
Закона за трансплантация на органи, тъкани и
клетки
Меморандум
за
разбирателство
между
правителството на Република България,
правителството
на
Република
Гърция,
правителството на Румъния и правителството
на Република Сърбия за създаване на
Инициативен организационен комитет за
подаване на съвместни кандидатури за
домакинства на Европейското първенство по
футбол на УЕФА през 2028 г. и на Световното
първенство по футбол на ФИФА през 2030 г.
Правилник за условията и реда за работа на
Етичната комисия за клинични изпитвания по
Закона
за
лекарствените
продукти
в
хуманната медицина
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността на
Инспектората към Висшия съдебен съвет и за
дейността
на
администрацията
и
на
експертите
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2012 г. за условията и реда за
регистрация на горски разсадници, както и за
производство
на
фиданки
в
горските
разсадници – държавна собственост
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на
правилата на биологично производство,
етикетиране и контрол, и за издаване на
разрешение за контролна дейност за спазване







на правилата на биологичното производство,
както и за последващ официален надзор върху
контролиращите лица
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията и реда
за създаване и поддържане на публичен
регистър на лицата, които имат право да
извършват дейности по консервация и
реставрация
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 от 2010 г. за разпореждането с
отнети и изоставени в полза на държавата
акцизни стоки
Правила за измерване на количеството
електрическа енергия

ДВ, Брой 36 от 03.05.2019г.:


















Постановление № 89 от 25 април 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Постановление № 90 от 25 април 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2019 г.
Постановление № 91 от 25 април 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Постановление № 92 от 25 април 2019 г. за
изменение и допълнение на Постановление №
385 на Министерския съвет от 2015 г. за
дейността на Централния орган за покупки за
нуждите на органите на изпълнителната власт
Постановление № 93 от 25 април 2019 г. за
приемане на Наредба за критериите за
определяне на университетски болници
Постановление № 94 от 25 април 2019 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за
обществено
осигуряване
на
самоосигуряващите се лица, българските
граждани на работа в чужбина и морските
лица, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.
Постановление № 95 от 25 април 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Националния статистически
институт за 2019 г.
Постановление № 96 от 25 април 2019 г. за
одобряване
на
допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия.
Постановление № 97 от 25 април 2019 г. за
приемане на Програма на мерките за закрила
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на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2019 г.
Постановление № 98 от 30 април 2019 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за
финансирането на институциите в системата
на
предучилищното
и
училищното
образование, приета с Постановление № 219
на Министерския съвет от 2017 г
Постановление № 99 от 30 април 2019 г. за
изменение и допълнение на Устройствения
правилник
на
Агенцията
за
ядрено
регулиране, приет с Постановление № 278 на
Министерския съвет от 2013 г.
Постановление № 100 от 30 април 2019 г. за
изменение и допълнение на Устройствения
правилник
на
Държавната
агенция
за
бежанците при Министерския съвет, приет с
Постановление № 59 на Министерския съвет от
2008 г.
Споразумение между Министерството на
финансите
на
Република
България
и
Организацията
за
икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР)
Наредба за изменение на Наредбата 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;









ДВ, Брой 38 от 10.05.2019г.:






ДВ, Брой 37 от 07.05.2019г.:
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Постановление № 101 от 2 май 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата за
2019 г.
Постановление № 102 от 2 май 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г.
Постановление № 103 от 2 май 2019 г. за
одобряване на допълнителен трансфер за
Университета за национално и световно
стопанство – София, за 2019 г.
Постановление № 104 от 2 май 2019 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за осъществяване на мерки
за предотвратяване изоставянето на деца и
настаняването им в институции, както и за
тяхната
реинтеграция,
приета
с
Постановление № 181 на Министерския съвет
от 2003 г.
Постановление № 105 от 2 май 2019 г. за
одобряване
на
допълнителни
разходи/трансфери за държавните висши
училища и научни организации за 2019 г.

Споразумение между Република България и
Република Македония за сътрудничество при
бедствия
Наредба № 3 от 2 април 2019 г. за реда за
финансово подпомагане на дейности в
областта
на
физическата
активност,
физическото възпитание, спорта и спортнотуристическата дейност
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за
магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8 от 2018 г. за организацията и
дейността на Съвета за партньорство към
Висшия съдебен съвет












Закон за допълнение на Закона за местните
данъци и такси
Закон за изменение и допълнение на Закона
за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел
Закон за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България
и Международната банка за възстановяване и
развитие („Световна банка“) за предоставяне
на подкрепа за офис на Световната банка в
Република България
Постановление № 106 от 3 май 2019 г. за
изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за
деца, приет с Постановление № 139 на
Министерския съвет от 2002 г.
Правилник за устройството и дейността на
Централното военно окръжие
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-9 от 2011 г. за военнопочивното
дело
Наредба за изменение на Наредба № Н-3 от
2017 г. за психологическо осигуряване и
полифизиографски изследвания в служба
„Военна информация“
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на
Националния осигурителен институт
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда
за
признаване
на
организации
на
производители на плодове и зеленчуци и на
техните асоциации и за условията и реда за
одобряване и изменение на одобрените
оперативни програми
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция
№
4
от
2010
г.
за
противоградовата
защита
в
Република
България

15 април – 15 май 2019 г.

ДВ, Брой 39 от 14.05.2019г.:






















6

Постановление № 107 от 8 май 2019 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за
отпускане
и
изплащане
на
паричните
обезщетения за безработица, приета с
Постановление № 32 на Министерския съвет от
2002 г.
Постановление № 108 от 9 май 2019 г. за
изменение и допълнение на Тарифата за
таксите за социалните услуги, финансирани от
държавния
бюджет,
утвърдена
с
Постановление № 91 на Министерския съвет от
2003 г.
Постановление № 109 от 9 май 2019 г. за
одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Българската телеграфна агенция
за 2019 г.
Постановление № 110 от 9 май 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г.
Постановление № 111 от 9 май 2019 г. за
изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
Постановление № 112 от 9 май 2019 г. за
одобряване на промени по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2019
г. във връзка с увеличаване на капитала на
търговско дружество
Постановление № 113 от 9 май 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г.
Постановление № 114 от 13 май 2019 г. за
изменение на Устройствения правилник на
Министерството на земеделието, храните и
горите, приет с Постановление № 130 на
Министерския съвет от 2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 14 от 2005 г. за условията и реда
за издаване на разрешителни за въвеждане на
неместни или повторно въвеждане на местни
дървесни, храстови и ловни видове в
природата
и
отчитане
мнението
на
обществеността в района на повторно
въвеждане
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 и допълнение на
Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета



Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № РД-07-7 от 2010 г. за условията и
реда за водене и съхраняване на регистрите за
пълно осиновяване

Законопроекти
Проект на Закон за публичните предприятия
(внесен на 08.05.2019 г. от група народни
представители, на етап обществено обсъждане)
На 22 август 2018 г. правителството одобри План за
действие, включващ мерки в отговор на намеренията
на Република България за присъединяване към
Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз,
включително подобряване на управлението на
държавните предприятия чрез преразглеждане и
привеждане на националното законодателство в
съответствие с Насоките на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за
корпоративното
управление
на
държавните
предприятия. В тази връзка стартира реализацията на
проект „Модернизиране на рамката за управление на
държавните предприятия в съответствие с добрите
международни практики“ по Програмата за подкрепа
на структурни реформи на Европейския съюз.
Изпълнител по проекта е ОИСР.
В съответствие с дадените препоръки ОИСР,
междуведомствена работна група разработи проект на
Закон
за
публичните
предприятия,
който
регламентира
принципите
и
правилата
за
функциониране на публичните предприятия.
В Законопроекта е предвидено преименуване на
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол на Агенция за публичните предприятия и
инвестициите и вливането на Българската агенция за
инвестиции в нея.
С преходните и заключителни разпоредби на проекта
се правят и изменения и допълнения в Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, с
които се предвижда възможност обособени части от
имуществото на дружества с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала и от
имуществото на търговски дружества, чийто капитал
е собственост на други търговски дружества с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала да се
продават чрез електронната платформа. Режимът на
продажба на обособени части се различава от този за
имоти, който беше възприет при промените през
август 2018 г. при приемане на електронната
платформа - разпоредбата на чл. 3а от ЗПСК е
императивна и изисква всички имоти да се продават
чрез електронна платформа.
С промяната в чл. 3, ал. 1 се премахва Списъкът –
приложение № 1 към закона и всички търговски
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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 се
приватизират след приемане на решение от
Народното събрание на Република България.
По отношение на обособени части от имуществото на
търговски дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала или от имуществото на търговски
дружества, чийто капитал е собственост на други
търговски дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала орган, който взема решение за
приватизация, става Министерския съвет.

Съдебна практика
Решение № 90 от 19.04.2019 г. по гр. д. №
3539/2018 г. на Върховният касационен съд,
Четвърто гражданско отделение
Решението дава отговор на въпроси относно
приложимостта на
чл. 18 ЗС (установяващ
обикновена писмена форма без нотариална заверка
на договорите за придобиването и разпореждането с
имоти - частна държавна или общинска собственост)
при предоставяне на вещно право на ползване на
земи от държавния поземлен фонд и за съотношението
му с изискването за форма на договора за аренда.
Установеното в закона общо изискване договорите за
прехвърляне на собственост или за учредяване на
други вещни права върху недвижими имоти да бъдат
извършени с нотариален акт урежда формата за
валидност на сделките с площни недвижими имоти,
чийто правен режим е уреден в ЗС. Извън приложното
поле на тази разпоредба са линейните обекти
(транспортни и съобщителни линии и проводи), чийто
правен режим се урежда в отделни закони. За тях
формата за валидност на сделките е обикновена
писмена, доколкото в съответния закон не е уредено
изискване за квалифицирана писмена форма.
Облекченото изискване за обикновена писмена форма
според титуляря е специално, както по отношение на
общите изисквания, така и по отношение на другите
облекчени изисквания според вида на сделката.
Затова договорът за аренда на имот – частна
държавна или общинска собственост, както и
споразуменията
за
неговото
изменение
или
прекратяване се сключват в обикновена писмена
форма за валидност.
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Решение № 222 от 10.05.2019 г. по гр. д. №
2972/2017 г. на Върховния касационен съд,
Търговска колегия, Първо отделение
Решението дава отговор на въпроси относно това
може ли да бъде изменен с конклудентни действия
договорът за възлагане на управление на дружеството
с ограничена отговорност в частта за определеното
възнаграждение на управителя.
Съдът приема, че размерът на възнаграждението на
управителя не може да бъде променен чрез сключено
в
изискуемата
писмена
форма
допълнително
споразумение към договора за управление, ако не
бъде прието съответното решение от компетентния
волеобразуващ орган.
На
още
по-голямо
основание
размерът
на
възнаграждението не може да бъде изменян с
конклудентни действия. Установената от Търговският
закон забрана страната да се позовава на нищожност
поради липса на форма, ако от поведението й може да
се заключи, че не е оспорвала действителността на
изявлението, намира приложение към сключваните от
търговеца сделки. Решенията на общото събрание на
дружеството като волеобразуващ орган, винаги
следва да са недвусмислено изрично изразени поради
въведения с нормите на ТЗ ред за формирането им,
като с оглед на правната сигурност не подлежат на
извеждане чрез тълкуване. Поради това липсата на
прието решение на общото събрание на дружеството
относно размера на възнаграждението на управителя
не подлежи на саниране.
Няма пречка други права и задължения на
управителя, за възникването на които не е
необходимо изрично решение на общото събрание на
съдружниците и за които няма изрична уредба в
закона, да бъдат уговаряни с договора за управление,
подписан от надлежно овластеното за това лице,
съответно сключеният договор за управление може да
бъде изменян с писмено споразумение без за това да
се приема предварително решение на общото
събрание.
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Календар
СЕМИНАР:
„ПРАКТИЧЕСКИ
ВЪПРОСИ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА
ДАНЪЧНИ СПОРОВЕ“.
30 май
2019 г.

По време на събитието експерти от
Делойт ще представят възможностите
за подобряване на данъчната позиция
на компаниите и начините за
разрешаване на данъчни спорове,
подкрепени с примери от практиката.
За повече информация и регистрация
посетете нашия сайт.
гр. София, Хотел „Балкан“, зала
Сердика

06 юни
2019 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИНДУСТРИЯ,
ЕНЕРГЕТИКА, КЛИМАТ 2019” с
участието на адв. Павлин Стоянов от
Адвокатско
дружество
„Делойт
Лигъл“, който ще презентира по
темата: „Има ли условия за развитие
на нови ВЕИ проекти на свободния
пазар на електроенергия“.
гр. София, Хотел „Балкан“, зала
Сердика
КРЪГЛА МАСА: БАЗЕЛ IV
БАНКОВ ПАКЕТ CRD V/ CRR II

14 юни
2019 г.

И

Научете повече за новите правила за
банков капитал и ликвидност на ниво
ЕС и как те ще се отразят на
търговските банки в България. За
повече информация и регистрация
посетете нашия сайт.
гр. София, бул. Ал. Стамболийски
103, мол София

За контакти
адв. Ренета Петкова
Съдружник
rpetkova@deloittece.com
адв. Звезделина Филова
Старши 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“
бул. „Ал. Стамболийски” 103
София Тауър (Мол София)
гр. София 1303
България
Teлефон: + 359 (2) 8023 300
Факс: + 359 (2) 8023 350
www.deloitte.bg

Делойт се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу Лимитид („ДТТЛ“), както и към глобалната мрежата от дружества –членове и свързаните с тях дружества.
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