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Обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
регистър БУЛСТАТ 

С промените в Закона за регистър БУЛСТАТ се 
прецизират изискванията към документите, които 
трябва да бъдат представени от подлежащите на 
регистрация лица и се предлага подробна 
регламентацията на достъп до регистър БУЛСТАТ. 

Осигурява се изцяло безплатен отдалечен достъп до 
публичната част на регистъра и се създава правна 

възможност за издаването на удостоверения в 
електронна форма и предаването им по електронен 
път. 

Предвидено е автоматизирано подаване на данни за 

вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, както и 
се урежда безплатен обмен на информацията между 

регистрите на съда, държавните органи и органите на 
местното самоуправление и местната администрация, 
се посочва в доклада на комисията. 

Постановление № 131 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. за 
изменение и допълнение на Наредбата за 
работното време, почивките и отпуските, приета 
с Постановление № 72 на Министерския съвет от 

1986 г.  

С промените в Наредбата се усъвършенства 
нормативната уредба относно сумираното 
изчисляване на работното време, като се уреждат 
правила за съставянето на графиците и за определяне 
на нормата за продължителност на работното време. 

Част от промените в Наредбата произтичат от 

предвиденото с Кодекса на труда от 1 юни 2017 г. 
разширяване на кръга на лицата, имащи право да 
ползват отпуск поради бременност, раждане и 
осиновяване и отпуск при смърт или тежко заболяване 
на родител. В тази връзка, за всеки един от видовете 
отпуск, изчерпателно се изброяват документите, 

които правоимащото лице е длъжно да приложи към 
писменото си заявление за ползване на отпуск до 
работодателя. Регламентирани са и обстоятелствата, 
поотделно за всеки вид отпуск, при наличието на 
които ползването му се прекратява. 

Постановление № 121 от 29 юни 2018 г. за 
приемане на Наредба за възлагане 

извършването на дейности, свързани с 

подготовката за приватизация или със 
следприватизационния контрол, включително 
процесуално представителство (ДВ, бр. 56 от 
6.7.2018 г.) 

С Наредбата се определят условията и редът за 
възлагане извършването на дейности, свързани с 

подготовката за приватизация или със 
следприватизационния контрол, включително 
извършване на действия на процесуално 
представителство.  

Дейностите включват всяка дейност на подпомагане 

на органите за приватизация, съответно за 
следприватизационен контрол, при осъществяване на 
правомощията им, включително дейностите, свързани 

с изготвяне на анализи на правното състояние, 
информационни меморандуми, приватизационни 
оценки, цялостно консултиране по 
приватизационните процедури, осъществяване на 
действия на процесуално представителство, 
изготвяне на експертни становища, извършване на 
действия на експертно техническо подпомагане, 

маркетинг, както и други експертни дейности. 
Конкретният вид и обем на дейностите се определя с 
договор, подписан между възложителя и определения 
изпълнител.  

Възлагането на дейностите се извършва чрез открит 
конкурс, чрез ограничен конкурс или чрез пряко 

договаряне. 

Други обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение на Закона за Министерството на 
вътрешните работи (ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 г.)  

Закон за изменение и допълнение на Закона за водите 
(ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 
г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДВ, бр. 
56 от 6.7.2018 г.) 

Закон за ратифициране на Програмно споразумение 

№ В 1381 между федералния министър на отбраната 
и спорта на Република Австрия, министъра на 
отбраната на Кралство Белгия, Министерството на 
отбраната на Република България, министъра на 
отбраната на Република Кипър, Министерството на 
отбраната на Чешката република, Министерството на 

отбраната на Република Финландия, Федералното 
министерство на отбраната на Федерална република 
Германия, Министерството на националната отбрана 
на Република Гърция, министъра на отбраната на 
Унгария, Министерството на отбраната на 
Италианската република, министъра на отбраната на 
Кралство Нидерландия, Министерството на 

националната отбрана на Румъния, Министерството на 
отбраната на Република Словения, министъра на 

отбраната на Кралство Испания, шведските 
въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана 
относно многонационалното модулно медицинско 
формирование (M3U) (ДВ, бр. 57 от 10.7.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита 

от вредното въздействие на химичните вещества и 
смеси (ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 г.) 

Постановление № 115 от 28 юни 2018 г. за 
допълнение на Постановление № 90 на Министерския 
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съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне 

на стипендии на студентите, докторантите и 
специализантите от държавните висши училища и 
научни организации (ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 г.)  

Постановление № 116 от 28 юни 2018 г. за изменение 
и допълнение на Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 
(ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 г.) 

Постановление № 117 от 29 юни 2018 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на външните работи за 2018 г. във 

връзка с Механизма за бежанците в Турция (ДВ, бр. 
56 от 6.7.2018 г.) 

Постановление № 118 от 29 юни 2018 г. за одобряване 
на допълнителни 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. 56 от 
6.7.2018 г.) 

Постановление № 119 от 29 юни 2018 г. за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2018 г. за изплащане 
на минимални диференцирани размери на паричните 

средства за физическо възпитание и спорт (ДВ, бр. 56 
от 6.7.2018 г.) 

Постановление № 120 от 29 юни 2018 г. за одобряване 
на допълнителен трансфер по бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2018 г. (ДВ, бр. 56 от 
6.7.2018 г.) 

Постановление № 122 от 29 юни 2018 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. (ДВ, бр. 56 от 6.7.2018 
г.) 

Постановление № 123 от 29 юни 2018 г. за одобряване 

на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2018 г. (ДВ, бр. 56 от 
6.7.2018 г.) 

Постановление № 124 от 29 юни 2018 г. за изменение 
и допълнение на Постановление № 382 на 
Министерския съвет от 2015 г. за приемане на План за 
развитие на въоръжените сили до 2020 г. (ДВ, бр. 56 

от 6.7.2018 г.) 

Постановление № 125 от 29 юни 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. 56 от 6.7.2018 г.) 

Постановление № 126 от 2 юли 2018 г. за изменение 

и допълнение на Постановление № 184 на 
Министерския съвет от 2012 г. за привеждане в 
съответствие на категориите на служителите по 

Закона за Министерството на вътрешните работи и 
ранговете на служителите по Закона за Държавна 
агенция „Национална сигурност“ от резерва със 
званията на военнослужещите по Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 
56 от 6.7.2018 г.) 

Постановление № 128 от 5 юли 2018 г. за одобряване 

на допълнителни плащания от централния бюджет по 
бюджета на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията за 2018 
г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на 
„Холдинг БДЖ“ – ЕАД (ДВ, бр. 57 от 10.7.2018 г.) 

Постановление № 129 от 5 юли 2018 г. за изменение 

и допълнение на Правилника за прилагане на Закона 
за чужденците в Република България, приет с 
Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 
г. (ДВ, бр. 57 от 10.7.2018 г.) 

Постановление № 130 от 5 юли 2018 г. за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по 
бюджета на Министерството на земеделието, храните 

и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за 
предотвратяване появата на Африканска чума по 
свинете в Република България (ДВ, бр. 57 от 
10.7.2018 г.) 

Постановление № 132 от 5 юли 2018 г. за изменение 
на Наредбата за условията и реда за издаване на 
лицензии за осъществяване на технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност и за реда за водене 
на регистър на съоръженията, приета с Постановление 
№ 187 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 58 
от 13.7.2018 г.) 

Постановление № 133 от 5 юли 2018 г. за изменение 
и допълнение на Устройствения правилник на 

Държавната комисия по хазарта и на нейната 
администрация, приет с Постановление № 278 на 
Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 
г.) 

Постановление № 134 от 9 юли 2018 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на земеделието, храните и горите за 

2018 г. (ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.) 

Постановление № 135 от 9 юли 2018 г. за изменение 
и допълнение на Наредбата за специфичните 
изисквания към млечните продукти, приета с 
Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 
г. (ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.) 

Постановление № 136 от 9 юли 2018 г. за изменение 

на Тарифата за таксите, които се събират в системата 
на Министерството на културата, одобрена с 
Постановление № 140 на Министерския съвет от 1998 
г. (ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.) 
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Постановление № 137 от 10 юли 2018 г. за одобряване 

на допълнителни трансфери по бюджетите на 
общините за 2018 г. за финансово осигуряване на 
дейности по Национална програма „Оптимизация на 

вътрешната структура на персонала в институциите от 
системата на предучилищното и училищното 
образование“, одобрена с Решение № 271 на 
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на 
национални програми за развитие на образованието 
(ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.) 

Постановление № 138 от 10 юли 2018 г. за изменение 

и допълнение на Устройствения правилник на 
Института по публична администрация, приет с 
Постановление № 44 на Министерския съвет от 2016 
г. (ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 

от 2006 г. за установяването на правила и процедури 

по отношение на въвеждането на оперативни 
ограничения, свързани с шума в гражданските летища 
за обществено ползване в Република България (ДВ, 
бр. 55 от 3.7.2018 г.)  

Наредба № 8 от 27 юни 2018 г. за дейностите по 
здравно консултиране, профилактични прегледи и 
изследвания на лица, навършили 16 години, за които 

не е необходимо съгласието на родителя или 
попечителя (ДВ, бр. 56 от 6.7.2018 г.)  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на 
програми за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти на лица, зависими към опиоиди (ДВ, бр. 
56 от 6.7.2018 г.) 

Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 
РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане 
на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 56 от 6.7.2018 
г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 
от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, 

признаване, вписване и отписване на сортовете 
растения във и от Официалната сортова листа на 
Република България (ДВ, бр. 57 от 10.7.2018 г.)  

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за 
професионално обучение на лица, навършили 16 
години (ДВ, бр. 57 от 10.7.2018 г.) 

Правилник за устройството и дейността на Комисията 

за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество и на нейната 
администрация (ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 г.)  

Правилник за изменение и допълнение на Правилника 
за дейността на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна 
армия и на нейната администрация (ДВ, бр. 56 от 
6.7.2018 г.)  

Решение по Годишния доклад за дейността на 

Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г. (ДВ, 
бр. 55 от 3.7.2018 г.) 

Решение по Доклад за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране за 2017 г. (ДВ, бр. 55 
от 3.7.2018 г.) 

Решение по Отчета за дейността на Българската 
телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 
2017 г. (ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 г.) 

Решение по предложение за гласуване недоверие на 
Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 

56 от 6.7.2018 г.) 

Решение във връзка с разискванията по питането на 
народните представители Георги Михайлов, Георги 

Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков към 
министъра на здравеопазването Кирил Ананиев 
относно Национална здравна карта на Република 

България (ДВ, бр. 56 от 6.7.2018 г.) 

Решение № 454 от 2 юли 2018 г. за удължаване срока 
на разрешението за търсене и проучване на нефт и 
природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 
3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 
1-9 Мизия“, разположена на територията на област 
Враца (ДВ, бр. 56 от 6.7.2018 г.) 

Решение № 8966 от 2 юли 2018 г. по административно 
дело № 3851 от 2018 г. (ДВ, бр. 57 от 10.7.2018 г.)  

Решение за определяне на Комисия за одитиране на 
годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 

г. (ДВ, бр. 57 от 10.7.2018 г.) 

Решение за промяна в състава на Комисията по 
транспорт, информационни технологии и съобщения 

(ДВ, бр. 57 от 10.7.2018 г.) 

Решение за промяна в състава на Комисията по 
отбрана (ДВ, бр. 57 от 10.7.2018 г.) 

Решение за приемане на Процедурни правила по 
прилагането на чл. 128 от Правилника за 
организацията и дейността на Народното събрание 

(ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.)  

Решение № 477 от 9 юли 2018 г. за предоставяне на 
концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 
1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални 

полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-
каолинова суровина, от находище „Балабана“, 
участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“, 

разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, 
с. Грънчарово и с. Секулово, община Дулово, област 
Силистра, на „Каолин“ – ЕАД, гр. Сеново (ДВ, бр. 58 
от 13.7.2018 г.) 

Решение № 478 от 9 юли 2018 г. за предоставяне на 
концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 
1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни 
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материали – пясъци, от находище „Шафкаалан“, 

разположено в землището на с. Здравец, община 
Аврен, област Варна, на „Пътища и мостове“ – ЕООД, 
гр. Варна (ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.) 

Решение за приемане на Процедурни правила по 
прилагането на чл. 128 от Правилника за 
организацията и дейността на Народното събрание 
(ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.)  

Решение № 11 от 3 юли 2018 г. по конституционно 
дело № 8 от 2018 г. (ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.) 

Решение № 472 от 9 юли 2018 г. за приемане на 

Списък на иновативните училища в Република 
България (ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.) 

Конвенция за Международната хидрографска 

организация (ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.) 

План за действие по програмата за страната 2018 – 
2022 г. между правителството на Република България 

и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ) (ДВ, бр. 58 от 
13.7.2018 г.) 

Двугодишен застъпващ се работен план (ЗРП) за 2018 
– 2019 г., България (ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.) 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за данък върху добавената 
стойност (ДВ, бр. 58 от 13.7.2018 г.) 

Законопроекти:  

Проект за изменение и допълнение на Закона за 

задълженията и договорите 

Предложените промени засягат правната уредба на 
ипотеката.  

Целта е да се даде ясен отговор на споровете относно 

характера на ипотечното право и да се категоризира 
изрично договора за ипотека, сключен от 
несобственик.  

Съгласно предложението такъв договор следва да 
бъде определен в закона като нищожен и това да се 
установи като трайна съдебна практика. Подготвената 

законодателна промяна е насочена към повишаване 
сигурността, осигуряването на защита и превенцията 
на имотни измами по отношение на трети 

добросъвестни лица.  

Проект за закон за допълнение на Закона за 
концесиите  

Със законопроекта се предлага въвеждане на 

допълнително ограничение по отношение на 
случаите, в които не се възлага концесия.  

Съществуващата законодателна разпоредба 
предвижда забрана за възлагане на концесии при 

опасност за националната сигурност и отбраната на 

страната, за живота и здравето на гражданите, за 
околната среда, за защитените територии, зони и 
обекти и за обществения ред, както и в други случаи, 

определени със закон. Предложената промяна касае 
забраната за възлагане на концесии за дейността, 
услугите и обектите на търговски дружества, които са 
включени в списъка за приватизационен и 
следприватизационен контрол по смисъла на Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол.  

Предвидената промяна няма да засяга заварените 

действащи концесии за дейности, услуги и обекти, 
като сключените договори ще запазят действието си. 

Съдебна практика 

Тълкувателно решение по дело № 1/2015г., 

Гражданската и Търговската колегия на 

Върховния касационен съд (ВКС)  

В тълкувателно решение по дело №1/2015г., 
Върховния касационен съд (ВКС) постанови, че 
възбрани, вписани като обезпечение на иск или 
наложени в изпълнително производство не се 
заличават след провеждане на публична продан на 
имот, освен ако в закона изрично не е предвидено 

друго. 

Възбраната се допуска по всички видове искове, както 
и като обезпечение на бъдещ такъв. ВКС допълва, че 
ако тя е наложена в изпълнително производство, 
целта й е да препятства длъжника да извърши 
действия към негов имот при насочено принудително 
изпълнение, с които да осуети удовлетворяването на 

вземането на взискателя. 

С вписването на възбраната последващите 
разпореждания на длъжника с възбранения имот, 
както и претенциите на трети лица към него, са 
непротивопоставими на взискателя и присъединените 
кредитори, ако исковите молби, с които тези 

претенции са заявени пред съд не са вписани преди 
възбраната. 

С наложената възбрана за обезпечаване на 
изпълнението на парично задължение, правото на 
кредитора се състои в това да се удовлетвори от 
цената на възбранения имот по съразмерност. 
Възбраната не може да бъде вдигната, докато това 

право не бъде удовлетворено чрез плащането по 
разпределение на постъпления от проданта. 

ВКС уточнява, че възбраната не се заличава и след 
изплащането на сумите по разпределението, тъй като 
защитава интереса на купувача от публичната 
продан. 

В Решението се посочва, че когато производството по 

обезпечен иск бъде прекратено възбраната вече се 
явява като неоснователна обезпечителна мяра и 
следва да се отмени по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 
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Относно правата на третите лица, които са договаряли 

за възбранения имот, тълкувателното решение 
посочва, че е от значение дали се е осъществило 
основанието, което налага отмяната й, а не дали те са 

придобили правата си след формалното й вдигане. 

С тълкувателното си решение ВКС постановява, че 
продажбата на имот, който е част от заложено по реда 
на Закона за особените залози (ЗОЗ) търговско 
предприятие е вторичен придобивен способ. Това 
означава, че вписаните ипотеки и възбрани се 
запазват, а се погасяват само залозите, учредени по 

реда на ЗОЗ.  

Тълкувателното решение изяснява и че ако трето лице 
е придобило движима вещ, предмет на договор на 
особен залог, след вписване на договора в 
Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), има 

положението на залогодател, ако е придобило вещта 

от вписан залогодател или ако към момента на 
придобиването на вещта е знаело за учредения върху 
нея особен залог, независимо от липсата на вписване 
на залога по партида на праводателя му в ЦРОЗ. Не е 
допустимо насочване на изпълнение по реда на ЗОЗ 
върху движима вещ, предмет на особен залог срещу 
трето лице – приобретател на тази вещ, което има 

положението на залогодател. 

Решение 805 от 19.07.2018 г. на Комисията за 
защита на конкуренцията, Република България 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, 
Комисията) се произнесе по образувано производство 
във връзка с постъпило Уведомление относно 
намерението на „Инерком България” ЕАД ( „Инерком“) 

да осъществи концентрация посредством придобиване 
на контрол върху предприятия от групата на „ЧЕЗ“ в 
Република България.  

КЗК забрани придобиването на контрол от страна на 
„Инерком България“ ЕАД върху „ЧЕЗ България“ ЕАД, 
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро 

България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри 
Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД.  

В мотивите на Комисията е изложено, че планираната 
сделка представлява концентрация между 
предприятия по смисъла на Закона за защита на 
конкуренцията (ЗЗК). Съгласно разпоредбите на ЗЗК 
концентрация между предприятия е разрешена, ако тя 

не води до установяване или засилване на 
господстващо положение, което значително би 

попречило на ефективната конкуренция на пазарите, 
на които оперират участниците в концентрацията.  

При анализа на планираната сделка КЗК установи, че 
е налице хоризонтално припокриване между 
дейностите на участниците в концентрацията на 

пазара на производство и доставка на едро на 
електрическа енергия от фотоволтаични централи. 
Също така, концентрацията ще породи и вертикални 
ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, 
а именно: пазарите на разпределение на 

електрическа енергия, на снабдяване/доставка на 

електрическа енергия и на търговията с електрическа 
енергия и на свързаните с търговията услуги по 
координиране на балансиращи групи. С 

осъществяването на планираната сделка 
придобиващата контрол група  на„Инерком България“ 
ЕАД , в качеството си на производител на 
електрическа енергия от фотоволтаици, ще има 
съществено предимство пред останалите 
производители на електрическа енергия от ФтЕЦ.  

Въз основа на цялостния анализ КЗК заключи, че 

предвид вертикално интегрираната придобивана 
група на ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов 
ресурс и опит в електроенергийния сектор, се 
създават предпоставки процесната сделка да доведе 
до установяване или засилване на господстващото 
положение на обединената група. С оглед широкия 

обхват от дейности на придобиваните дружества и 
тяхното значение за електроенергийната система на 
Р. България, е налице основание да се приеме и че 
концентрацията, до която ще доведе осъществяването 
на планираната сделка“ е от стратегическо значение 
за страната. Потенциалните ефекти от нея биха имали 
дори пряко отражения на националната сигурност.  

Анализ на броя 

Прилагането на GDPR в България – преглед на 
законодателните предложения и разясненията 
на надзорния орган 

Законодателни предложения 
 

Дългоочакваният Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за защита на личните данни 
(„Законопроектът“) беше внесен в Народното 
събрание на 18 юли 2018 г., близо два месеца след 
като започна да се прилага Общият регламент за 
защита на личните данни („GDPR”, „Регламентът“). 

 
Първоначалните предложения за законови промени 
бяха публикувани в края на април 2018 г. и, както 
обърнахме внимание в Брой 59 на Правния бюлетин, 
бяха обект на множество критики по време на 
проведените обществени консултации. Очаквано, 
това даде повод за съществени редакции в текста на 

Законопроекта преди да бъде внесен в Парламента. 

Сред измененията, особено значими са следните: 

1) Отпадат първоначално предложените минимуми 
на санкциите, които бяха предвидени в 

отклонение на GDPR и събудиха сериозни 
притеснения поради завишения си размер. С 
тяхното премахване, задължителна долна граница 

за глобите няма да има, а при определянето им ще 
се прилагат посочените в GDPR критерии. В 
допълнение, за други нарушения, извън 
предвидените в Регламента, ще се налага глоба до 
5 000 лв., а заложеният долен праг от 1 000 лв. 
също отпада. 

 

https://www2.deloitte.com/bg/bg/pages/legal/articles/legal-newsletter-may-2018.html
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2) Спорните текстове, които предвиждаха Комисията 

за защита на личните данни („КЗЛД“) да 
провежда обучение на длъжностни лица по защита 
на данните („DPO”) са премахнати от 

Законопроекта.  
 

3) Отпада неясно формулираното изискване 
администраторът/обработващият лични данни 
задължително да определя DPO, когато обработва 
лични данни на над 10 000 физически лица. 
 

4) Редактирани са и някои от текстовете, които 
касаят обработването на лични данни от 
работодателите: 
 
 Работодателят трябва да определи срок за 

съхранение на личните данни на кандидати за 

работа, който не може да е по-дълъг от шест 

месеца (вместо първоначално предвидените 
три години), освен ако кандидатът е дал 
своето съгласие за съхранение за по-дълъг 
срок. 
 

 Когато в процедура по подбор работодателят е 

изискал да се представят оригинали или 
нотариално заверени копия на документи, 
които удостоверяват физическа и психическа 
годност на кандидата, необходимата 
квалификационна степен и стаж за заеманата 
длъжност, работодателят трябва да върне тези 
документи на неодобрения кандидат в 6-

месечен срок от окончателното приключване 
на процедурата по подбор. 

 
 Отпада текстът на Законопроекта, който 

предвиждаше да се изисква изрично съгласие 
от служителите за обработване на лични 
данни в случаите, когато тези данни не са 

поискани от работодателя или не се изискват 
от нормативен акт. Премахването на тази 
разпоредба заслужава положителна оценка, 
тъй като поначало съгласието в контекста на 
трудовите правоотношения в редица случаи 
може да се окаже невалидно, предвид 
неравнопоставения характер на страните. 

 
 В Законопроекта остават изискванията за 

приемане на някои правила и процедури от 
страна на работодателя (например при 
въвеждане на системи за контрол на достъпа, 
работното време и др.). 

 

 Запазва се и забраната за копиране на 
документи за самоличност и шофьорски 

книжки - тази честа понастоящем практика 
трябва да се преустанови, като ще е допустима 
само в случаите, в които закон предвижда 
това. 

 
5) Редакция претърпя и текстът, който предвиждаше 

КЗЛД да води регистър на длъжностните лица по 

защита на данните. Тази разпоредба беше силно 
критикувана, тъй като се възприе, че с нея се 
създава регистрационен режим за DPO, в 

противоречие с Регламента. Промененият текст 

вече изисква КЗЛД да води регистър на 
администраторите и обработващите лични данни, 
които са определили DPO, а не на самите DPO. 

 

В разгледаните изменения до голяма степен са 
съобразени становищата и възраженията, направени 
по първоначално предложения текст на 
Законопроекта. Предстои да видим в какъв финален 
вариант разпоредбите ще бъдат приети от Народното 
събрание.  

Предвид наближаващата парламентарна ваканция 
през август, Законопроектът ще бъде гласуван най-
рано през септември 2018 г.  

 

Разяснения на надзорния орган 

 

Освен законодателните промени, интерес 
представляват и разясненията, направени от КЗЛД, по 
въпроса кога не е необходимо искане на съгласие за 
събиране и обработване на лични данни.  

Информационният материал беше публикуван на 
интернет страницата на КЗЛД в началото на месеца и 
в известен смисъл представлява реакция срещу 

масовата практика, която се наблюдава в последно 
време, да се изисква съгласие от лицата, макар такова 
в редица случаи да не е необходимо.  

Сред разгледаните от КЗЛД най-често срещани 
ситуации, при които администраторът не следва да 
иска съгласие от лицето за обработване на личните му 
данни, са следните: 

 предоставянето на различни административни 
услуги от държавни органи; 

 обработването на лични данни за целите на 
трудово правоотношение; 

 предаването на лични данни от един 
администратор на друг в резултат на прехвърляне 

на вземания (цесия); 
 предаването на лични данни от администратора на 

обработващ лични данни. 

В разясненията се изброяват и отделни категории 
администратори, които, в хода на тяхната обичайна 
професионална дейност, поначало не следва да 
събират съгласие, например: лекари, зъболекари и 

фармацевти; банки и други кредитни институции; 
застрахователи и други.  

КЗЛД подчертава, че посоченото не се отнася за 

обработването на лични данни за директен маркетинг, 
където съгласието следва да е водещо основание.  

С направените от КЗЛД разяснения се внася известна 
яснота по отношение на основанията за обработване 

на лични данни в някои често срещани хипотези. 
Всеки конкретен случай обаче следва да се анализира 
внимателно, за да се преценят неговите особености и 
да се определят приложимите правни основания за 
законосъобразно обработване на личните данни. 
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Както и до момента, Делойт ще продължи да ви 

информира за актуалните промени, националната и 
европейска практика във връзка със защитата на 
личните данни и e на разположение да съдейства за 

привеждане на вашия бизнес в съответствие с новите 
правила. 

 

 

 

Ирена Колева, 

Адвокат 
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Делойт се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу Лимитид, частно дружество с ограничена отговорност (private company limited by guarantee), регистрирано в Обединеното кралство(„ДТТЛ“), както и към мрежата от дружества – членове и свързаните с тях дружества. ДТТЛ и всяко дружество - член 

са юридически самостоятелни и независими лица. ДТТЛ (наричано още „Делойт Глобъл“) не предоставя услуги на клиенти. За детайлно описание на ДТТЛ и дружествата му членове, моля посетете www.deloitte.com/about. 

Настоящата публикация съдържа обща и подбрана информация и не следва да се разбира, че чрез нея Делойт Туш Томацу Лимитид или  някое от неговите дружества-членове или свързани с тях дружества (заедно наричани „Мрежата на Делойт“), предоставят професионални консултации или услуги. Никое дружество от Мрежата 

на Делойт не носи отговорност за каквито и да е вреди, претърпени от кое да е лице, осланящо се на настоящата публикация.  
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