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Обнародвани нормативни актове:
Закон за изменение и допълнение на Закона за
туризма
С промените се прецизира и усъвършенства
нормативната база в туризма с цел оптимизиране на
процедурите по предоставяне на административни
услуги, гарантиране на качеството на туристическите
дейности и осигуряване на по-добра защита на
правата и интересите на потребителите.
Засилва се ролята на консултативните съвети по
въпросите на туризма. Когато на територията на
общината има национален курорт задължително в
състава
му
трябва
да
бъдат
включени
и
представителите на собствениците на туристически
обекти и на туристическа инфраструктура в
националния курорт, или на техни местни или
регионални сдружения. Те следва да имат мнозинство
в консултативния съвет. Когато на територията на
общината има национален курорт, на съответния
консултативен съвет се възлага да проучва, обсъжда
и предлага пред общинския съвет мерки за устойчиво
развитие на националните курорти като туристическа
дестинация.
Нова
глава
четвърта
„а“
регламентира,
че
националните курорти се обявяват за такива с
решение на Министерски съвет по предложение на
министъра на туризма. Допуска се освен селищните
образувания с национално значение и други курорти
от национално значение, определени за такива по
реда на Закона за здравето, да бъдат обявени за
национални курорти. Въвежда се наполовина пократка процедура за административни услуги по
Закона за туризма за субектите, работещи в
национален курорт. Критериите, на които трябва да
отговарят националните курорти, организацията и
управлението, както и благоустрояването на курорта
ще бъдат регламентирани в наредба, разработена от
Министерство
на
туризма
и
предложена
на
Министерски съвет.
В Закона за изменение и допълнение на Закона за
туризма се предвижда на категоризираните места за
настаняване
да
се
определя
уникален
идентификационен код (УИК), който ще генерира от
Националния туристически регистър и ще съдържа
данни за категоризирания туристически обект. С УИК
ще се постигне индивидуализация на туристическите
обекти, което ще подобри функционирането на
Единната система за туристическа информация.
Промените
предвиждат
още
въвеждането
на
„Доброволен етикет за качество“, който може да се
придобива от категоризираните места за настаняване,
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за хранене, туроператорите и туристическите агенти.
Валидността му е 3 г. Предвижда се звено, което ще
осъществява административен контрол над местата за
настаняване,
заведенията
за
хранене,
туроператорите,
туристическите
агенти,
екскурзоводите и планинските водачи. Контролът за
защита на правата на потребителите ще е в
компетенцията
на
Комисията
за
защита
на
потребителите.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката
С
промените
се
транспонира
европейското
законодателство в областта на вътрешния пазар на
енергия. С текстовете се привеждат изискванията на
Директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13-ти юли 2009 г. относно
общите
правила
за
вътрешния
пазар
на
електроенергия и на природен газ.
С
предложените
промени
в
енергийното
законодателство се регламентират правомощията на
Комисията за енергийно и водно регулиране във
връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент
1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011
г. относно интегритета и прозрачността на пазара на
търговия на едро с енергия (REMIT). КЕВР следва да
упражнява
контрол
с
цел
недопускане
ограничаването и нарушаването на конкуренцията на
енергийните пазари. Комисията ще следи за тяхното
ефективно
функциониране,
поради
което
е
необходимо
в
закона
да
се
уредят
пълно
правомощията на КЕВР, в съответствие с регламента
REMIT. Съгласно европейския регламент всяка
държава-членка гарантира, че нейните регулаторни
органи разполагат с правомощия за разследване и
прилагане на мерки, необходими за изпълнение на
произтичащите
функции.
С
направените
законодателни предложения се цели регламентиране
на ясни правила, така че да се осигури ефективен
контрол от страна на КЕВР за изпълнение
изискванията за честна и открита конкуренция на
пазара на едро на електрическа енергия в България.
В
допълнение
с
предложените
текстове
в
законодателството се въвежда необходимата правна
рамка за операторите на публично достъпни зарядни
точки за зареждане на електрически превозни
средства, която липсва към момента.
Постановление № 71 от 10 май 2018 г. за
приемане на Наредба за вида и изискванията за
създаването и съхраняването на електронни
документи в трудовото досие на работника или
служителя
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Създаването на електронните документите ще се
извършва съгласно изискванията на:



Регламент (ЕС) 910/2014 г. на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. и
Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.

Това предоставя гаранция на страните по трудовото
правоотношение
относно
правната
сила
на
документите и възможността, те да бъдат използвани
при евентуални съдебни производства.
Наредба № 3 от 18 април 2018 г. за условията и
реда за откриване на платежни сметки, за
изпълнение на платежни операции и за
използване на платежни инструменти
Новата Наредба № 3, урежда правилата за
откриването и воденето на платежни сметки,
изискванията към изпълнението на платежни
операции и към изпълнението на плащанията чрез
дебитни, кредитни и предплатени карти. В нея са
записани и начините за изчисляването и прилагането
на приемливи такси за услугите по платежна сметка
за
основни
операции,
като
са
извършени
необходимият
преглед
и
актуализация
на
разпоредбите в съответствие с новия Закон за
платежните услуги и платежните системи (ЗПУСП) и
Директива 2015/2366 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 ноември 2015-а.
Наредбата въвежда изисквания към доставчиците на
платежни
услуги
относно
управлението
на
операционните рискове и рисковете, свързани със
сигурността при предоставянето на платежни услуги,
и докладването на значими инциденти. С наредбата се
определя
и
националният
списък
на
найпредставителните услуги, свързани с платежна
сметка, функционирането на интернет страници за
съпоставяне на таксите, формата и съдържанието на
документа с информация за таксите и отчета за
таксите. Тези разпоредби произтичат от изискванията
на новия ЗПУПС, както и от насоките на Европейския
банков орган и от регламентите на Европейската
комисия, издадени в края на 2017 г. и началото на
2018 г.

Други обнародвани нормативни актове:
Закон за изменение и допълнение на Закона за
„Държавен вестник“ (ДВ, бр. 40 от 15.5.2018 г.)
Постановление № 61 от 26 април 2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на отбраната за 2018 г. (ДВ, бр. 37 от
4.5.2018 г.)
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Постановление № 62 от 26 април 2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2018 г. (ДВ,
бр. 37 от 4.5.2018 г.)
Постановление № 63 от 26 април 2018 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 2018 г.
за непредвидени и/или неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия (ДВ, бр. 37 от 4.5.2018 г.)
Постановление № 64 от 26 април 2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през 2018 г., приета с
Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018
г. (ДВ, бр. 37 от 4.5.2018 г.)
Постановление № 65 от 30 април 2018 г. за изменение
и допълнение на нормативни актове (ДВ, бр. 37 от
4.5.2018 г.)
Постановление № 66 от 3 май 2018 г. за одобряване
на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2018 г. за издръжка на дейностите по
възпитание и обучение на децата и учениците в
частните детски градини и училища и за изплащане
на стипендии на учениците в частните училища (ДВ,
бр. 38 от 8.5.2018 г.)
Постановление № 67 от 4 май 2018 г. за изменение и
допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се
събират
в
системата
на
Министерството
на
вътрешните работи по Закона за държавните такси,
приета с Постановление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г. (ДВ, бр. 39 от 11.5.2018 г.)
Постановление № 68 от 4 май 2018 г. за одобряване
на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество за 2018 г. (ДВ, бр.
39 от 11.5.2018 г.)
Постановление № 69 от 4 май 2018 г. за уреждане на
отношенията във връзка с преобразуването на
административните структури по § 6, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби на Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 39 от
11.5.2018 г.)
Постановление № 70 от 8 май 2018 г. за изменение и
допълнение
на
Устройствения
правилник
на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
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приет с Постановление № 242 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 39 от 11.5.2018 г.)
Постановление № 72 от 10 май 2018 г. за одобряване
на
допълнителни
разходи
по
бюджета
на
Министерството на културата за 2018 г. (ДВ, бр. 40 от
15.5.2018 г.)
Наредба за изменение на Наредба № 22 от 2007 г. за
реда за предоставяне управлението на рибните
ресурси в изкуствени водни обекти – държавна
собственост, на сдружения за любителски риболов
(ДВ, бр. 37 от 4.5.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22
от 2009 г. за Централния кредитен регистър (ДВ, бр.
37 от 4.5.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12
от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
(ДВ, бр. 37 от 4.5.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка
на техническата изправност на пътните превозни
средства (ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2007 г. за условията и реда за финансиране на
диагностиката на професионалните болести от фонд
„Условия на труд“ (ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г.)
Поправка в Наредба № 1 от 2018 г. (ДВ, бр.11 от 2018
г.) (ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г.)
Наредба № 7 от 27 април 2018 г. за укрепване на
превозваните товари (ДВ, бр. 39 от 11.5.2018 г.)
Наредба № 60 от 2 май 2018 г. за изискванията към
документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145,
ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11
от Кодекса за социално осигуряване за издаване на
пенсионна лицензия и на разрешение за управление
на пенсионен фонд (ДВ, бр. 39 от 11.5.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2015 г. за условията и реда за провеждане на
обучение чрез работа (дуално обучение) (ДВ, бр. 40
от 15.5.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20
от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната
годност на граждански летища, летателни площадки,
системи и съоръжения за наземно обслужване, за
лицензиране на летищни оператори и оператори по
наземно обслужване и за достъпа до пазара по
наземно обслужване в летищата (ДВ, бр. 40 от
15.5.2018 г.)
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Правилник
за
устройството
и
дейността
на
Национален център за повишаване квалификацията
на педагогическите специалисти (ДВ, бр. 37 от
4.5.2018 г.)
Указ № 117 за наименуване на географски обекти в
Антарктика (ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г.)
Меморандум за разбирателство между Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
на
Република
България
и
Министерството на информационното общество и
администрацията на Република Македония за
намаляване на международните тарифи за роуминг за
телекомуникационни услуги (ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г.)
Споразумение между правителството на Република
България и правителството на Гърнси за обмен на
информация по данъчни въпроси и Протокола към
него (ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г.)
Решение № 293 от 3 май 2018 г. за признаване на
Сдружение
„Българска
Асоциация
Диабет“
за
представителна организация на национално равнище
в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания (ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г.)
Решение № 297 от 3 май 2018 г. за признаване на
Сдружение
„Съюз
на
военноинвалидите
и
военнопострадалите“ за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания (ДВ, бр. 38 от
8.5.2018 г.)
Протокол № 4 към Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи относно признаването
на някои права и свободи, различни от вече
включените в Конвенцията и в допълнителния
протокол към нея (ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г.)
Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи относно премахването
на смъртното наказание при всички обстоятелства
(ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г.)
Решение за приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на кандидати за
председател на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори, представяне и публично
оповестяване на документите и изслушването на
кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както
и процедурата за избор от Народното събрание (ДВ,
бр. 39 от 11.5.2018 г.)
Решение по Отчета за дейността на Съвета за
електронни медии за периода 1 януари 2017 г. – 31
декември 2017 г. (ДВ, бр. 40 от 15.5.2018 г.)
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Решение № 308 от 10 май 2018 г. за признаване на
Сдружение „Българска асоциация за лица с
интелектуални затруднения“ за представителна
организация на национално равнище в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания (ДВ, бр.
40 от 15.5.2018 г.)
Решение № 309 от 10 май 2018 г. за признаване на
Сдружение „Българска асоциация за рекреация и
туризъм“
за
представителна
организация
на
национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания (ДВ, бр. 40 от
15.5.2018 г.)

Законопроекти:
Законопроект за допълнение
кредитните институции

на

Закона

за

Целта на предложението е да се усъвършенства
регулаторната рамка на банковия надзор.
В ЗКИ се въвежда задължително изискване, свързано
с препоръките от доклада на Програмата за оценка на
финансовия сектор (FSAP) и с поетите от БНБ
ангажименти. То се отнася до критериите за
лицензиране, като целта на промяната е да се въведе
допълнително условие за представяне на данни за
действителния
собственик,
на
акционери
с
квалифициран или по-висок дял в дружество, обект на
лицензионна процедура.
Предлага се създаването на нов чл. 34А, с който
банките се задължават да предоставят информация в
случаите,
когато
са
им
станали
известни
обстоятелства, които дават основания за наличието на
негативно влияние на лицата, които пряко и непряко
притежават над 50% от капитала.
Във връзка с поетите от БНБ ангажименти се
разширява кръгът от лица, чиито експозиции следва
да се третират като експозиции към свързани с
банката лица.
Целта на промяната е да се усъвършенства режимът
за регулиране на риска, произтичащ от експозициите,
които банките формират към свързани с тях лица –
администратори, акционери с квалифициран и повисок дял, както и лица, които контролират банката,
както и дъщерните ѝ дружества.
Само с единодушно решение на управителния съвет
на банката се предвижда да бъдат одобрявани
вътрешните експозиции и от надзорния съвет, както и
от членовете на съвета на директорите, които не са
изпълнителни членове.
Същият подход се предвижда и при изменение
условията на експозициите, когато се договаря
лихвата им, гратисният им период, както и при
отписването им или предприемането на действия по
принудителното им изпълнение.
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Разширява се обхватът на вътрешните експозиции,
като се допълва кръгът на лица, които следва да се
считат свързани с банката, предвид влиянието, което
могат да окажат върху нейната дейност или върху
нейни акционери.
В законопроекта за ЗКИ освен акционери, като
свързани с банката се определят и лицата, които
притежават непряко квалифицирано участие в
банката, лицата, по отношение на които банката или
свързани с нея лица притежават квалифициран дял
или упражняват контрол, както и всички, които
упражняват контрол върху банката или върху нейни
акционери с квалифициран дял.
С наредба на БНБ ще бъдат определени конкретни
индикатори за идентифицирането на свързаност,
произтичаща от икономически и делови връзки. Така
ще се постигне цялостно наблюдение върху
вътрешните експозиции и надзорната оценка на
риска, свързан с тези експозиции, прогнозират
вносителите на проекта.
Банките трябва да приемат и прилагат вътрешни
правила за формиране, наблюдение и докладване на
вътрешните експозиции. Целта е по-качествена
оценка на рисковете и тяхното ограничаване.

Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за обществените поръчки
Очакваните промени могат да бъдат структурирани в
две групи. В първата група попадат предложенията по
същество, които ще засегнат всички бъдещи
жалбоподатели. Втората група предложения са
предимно редакционни и прецизират нормативните
текстове, с цел улеснение в бъдещата практика по
прилагане на законовата уредба.
Замисълът на промените, е да се постигне
преодоляване на практиките на т. нар. тенденциозно
обжалване. Предвидено е нововъведение със
създаването на чл. 196а от ЗОП, който ще бъде
разположен непосредствено след съществуващото
към момента изброяване на актовете, подлежащи на
обжалване.
Предлага се въвеждането на отговорност за
причинени вреди, когато е налице злоупотреба с
правото на обжалване. Търсенето на отговорността ще
може да се реализира след приключване на
обжалването, по общия исков ред. Разпоредбата е
аналогична на тази по чл. 3 от ГПК и ще се прилага
към производството и пред двата органа: КЗК и ВАС.
Сред по-съществените промени е и преразглеждането
на изискванията за съдържанието на жалбата.
Стопанските субекти ще бъдат задължени да
обосноват и докажат качеството си на заинтересовано
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лице, което също се разглежда като мярка срещу
злоупотреба с правото на обжалване. Във връзка с
предлаганите промени в съдържанието на жалбата
уточнения са направени и по отношение на
необходимите доказателства, които трябва да се
представят заедно с депозирането й.
Особено внимание се насочва към предложението във
връзка с временната мярка, с която се цели да се
преодолеят негативните последици от необосновано
спиране на процедурата, когато жалбата се окаже
нередовна. Съгласно изменението, процедурата,
провеждана от възложителя, ще спира едва след
образуване на производството пред КЗК. Очакването
е да се преодолява негативното влияние на
нередовните жалби, при които процедурите спират
принудително за около 15-20 дни, докато евентуално
КЗК образува производство.

Съдебна практика
Решение № 8 от 23 април 2018
конституционно дело № 13 от 2017 г.

г.

по

С
решението
се
задължава
Върховния
административен съд да се произнася като първа
инстанция
по
спорове
за
законността
на
административните актове, издадени от Министерския
съвет и от министрите при упражняване на
конституционно
възложените
им
функции
и
правомощия по ръководството и осъществяването на
държавното управление.

Решение на Народното
законодателния
пакет
Европейската комисия

събрание по повод
за
мобилност
на

С решението се възлага на Министерския съвет да
обсъди законодателния пакет за мобилност на
Европейската комисия и да приеме недвусмислена
позиция в подкрепа на исканията на българските
превозвачи и в защита на техните и тези на
българските граждани права и интереси.

Анализ на броя:
Законови промени във връзка с GDPR
На 30 Април 2018 г. беше публикуван Проект на Закон
за изменение и допълнение на Закона за защита на
личните
данни
(„Проектът“).
Обществените
консултации по Проекта все още продължават и
приемането му ще се забави във времето, макар
Общият регламент за защита на личните данни
(„GDPR”) да започва да се прилага на 25 Май 2018 г.
GDPR има пряко действие, но някои въпроси изискват
или позволяват въвеждане на законодателни мерки на
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национално ниво, затова появата на Проекта е обект
на засилен интерес. В настоящия анализ обръщаме
внимание на някои от най-съществените предложения
в него.
Очаквано, за надзорен орган Проектът определя
Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“). Тя
ще акредитира сертифициращи органи, като в
издадена от нея наредба ще се уредят критериите и
процедурите за сертифициране за съответствие с
GDPR.
Предвижда се също, че КЗЛД може да организира
обучение на длъжностни лица по защита на данните
(„DPO”). Не е ясно дали това обучение няма да се
третира като неформално предимство или дори като
задължение за заемане на длъжността, което би
противоречало на GDPR. Предвид че КЗЛД е
контролиращият дейността надзорен орган, не би
следвало да обучава контролираните лица.
От 25 Май 2018 г. отпада задължението за
регистрация на администраторите на лични данни в
КЗЛД, която обаче ще води публичен регистър на
длъжностните
лица
по
защита
на
данните.
Администраторите ще съобщават на КЗЛД имената и
данните за контакт на DPO, като предстои формата и
реда за подаване на уведомлението да бъдат уредени
в правилника за дейността на КЗЛД. Изрично е
посочено, че DPO може да бъде назначено на трудов
договор, включително по вътрешно съвместителство,
или въз основа на договор за услуги.
Проектът въвежда ново основание за задължително
назначаване на DPO от администратора или
обработващия, когато обработват лични данни на над
10 000 физически лица. Поначало GDPR допуска
държавите членки да предвидят други хипотези,
извън посочените в него, при които задължително да
се назначава DPO. Формулираното в Проекта
основание обаче е неясно, тъй като не е посочено как
и за какъв времеви период следва да се изчисли
посоченият брой, който е и твърде малък. Освен това,
не се отчита обстоятелство, че в някои случаи
обработващите лични данни (например доставчиците
на т.н. „облачни услуги“) нямат достъп до
информацията, за да могат да преценят наличието на
този критерий.
Проектът урежда и няколко „особени ситуации“ на
обработване на лични данни:




Необходимо е съгласие на родител/настойник, за
да бъде законосъобразно обработването на данни
при
пряко
предлагане
на
услуги
на
информационното общество на деца под 14 г.
(възрастта е занижена спрямо предвидената в
GDPR – 16 г.);
Публичният достъп до ЕГН/ЛНЧ вече ще се
предоставя, само ако закон изисква това, а ЕГН не
може да бъде единствен идентификатор при
предоставяне на услуги по електронен път;
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Предвиждат се специални правила за обработване
на лични данни при упражняването на правото на
свобода
на
изразяване
и
информация,
включително за журналистически цели.

Специално внимание следва да се обърне
промените, които касаят работодателите:






на

Въвежда се забрана за копиране на документ за
самоличност, свидетелство за управление на
моторно
превозно
средство,
документ
за
пребиваване на служител. Работодателят ще може
да ги копира, само ако закон предвижда това;
Работодателят ще трябва да приеме и доведе до
знанието на служителите редица правила и
процедури, например при въвеждане на системи
за контрол на достъпа, работното време и
трудовата дисциплина;
Работодателят е длъжен да определи срок за
съхранение на личните данни на участници в
процедури по подбор на персонала, който не може
да бъде по-дълъг от три години.

Проектът съдържа и правила по отношение на
упражняване правата на физическите лица - субекти
на лични данни:






За да упражни правата си (например на достъп,
изтриване и т.н.), субектът трябва да подаде
заявление до администратора. Наред с името и
искането на субекта, изисква се заявлението да
съдържа неговия адрес и подпис. Въвеждането на
последните два реквизита не отчита спецификите
на действията в електронна среда и следва да се
преосмисли от законодателя;
При нарушение на правата му, субектът може да
сезира КЗЛД в едногодишен срок от узнаване на
нарушението, но не по-късно от пет години от
извършването му;
Предвиден е и съдебен ред за защита при
нарушаване правата на субекта.

По отношение на санкциите, Проектът предвижда
съществени изменения, които се отклоняват от
правилата на GDPR:


Въвеждат се минимални размери на санкциите (от
5000 или 10000 лева), което противоречи на
GDPR, защото той не предоставя такава дискреция
на държавите членки. Освен това, липсата на
минимум в GDPR не е случайна, а дава свобода за
преценка на тежестта на нарушенията от
наказващия орган. Ако минимален размер бъде
заложен в националното законодателство, ще се
стигне до налагане на прекомерно високи санкции
дори за леки или чисто формални нарушения;



Максималният размер на санкцията, въведен в
Проекта, е до левовата равностойност на 10 или
20 милиона евро. Това обаче е само единият
критерий за максимума в GDPR, a липсва вторият
– 2% или 4% от общия годишен световен оборот
на предприятието за предходната финансова
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година, която от двете суми е по-висока.
Възможно е процентът от оборота да е по-високата
сума и липсата на този критерий да доведе до
противоречащо
на
GDPR
занижаване
на
санкцията.
Предвиждат се санкции и за други нарушения, извън
посочените в GDPR, както и за неизпълнение на
предписания на КЗЛД.
Съгласно Проекта, събраните суми от наложени
санкции ще постъпват в бюджета на КЗЛД. Това
решение търпи критики, защото би могло да доведе до
налагане на по-високи санкции по фискални
съображения. За да се избегне конфликт на интереси,
препоръчително е сумите да постъпват в централния
държавен бюджет.
Освен синхронизиране с GDPR, с Проекта се цели и
транспониране на Директива (ЕС) 2016/680 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни от
компетентните
органи
за
целите
на
предотвратяването, разследването, разкриването или
наказателното преследване на престъпления или
изпълнението на наказания и относно свободното
движение на такива данни, и за отмяна на Рамково
решение 2008/977/ПВР на Съвета. Затова и
предвидените измененията в действащия закон са
много на брой и съществени.
Обществените консултации по предложения Проект
ще приключат на 30 Май 2018 г., като се очаква
текстът да претърпи промени преди внасянето му в
Народното събрание и окончателното му приемане.

Ирена Колева,
Адвокат
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