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Обнародвани нормативни актове:
Закон
за
изменение
и
допълнение
Гражданския процесуален кодекс

Закон за изменение и допълнение на Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел
на

Промените предвиждат исковете на и срещу
потребители да се предявяват пред съда, в чийто
район се намира настоящият адрес на потребителя, а
при липса на такъв – по постоянния. Исковете за
обезщетение по Кодекса за застраховането на
увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния
фонд и Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи се предявяват пред
съда, в чийто район към момента на настъпване на
застрахователното събитие се намира настоящият или
постоянният адрес на ищеца.
В закона се установява, че заварените до влизането в
сила на този закон съдебни производства се
довършват по досегашния ред, независимо от
промяната на подсъдността.
Закон за допълнение на Закона за приватизация
и следприватизационен контрол
Създава се нов член, съгласно който продажбата на
имоти – частна държавна собственост, и на имоти –
собственост на търговски дружества с повече от 50 на
сто държавно участие в капитала, следва да се
извършва чрез електронна платформа за продажба на
имоти. Последната е регламентирана с наредба на
Министерския съвет. Когато продажбата се извършва
чрез търг, тя отново се извършва чрез електронната
платформа.
Другите промени касаят условията, които трябва да
бъдат изпълнени кумулативно от търговците и
производителите , за да не внасят обезпечение по
задълженията за текущия месец. Те са:





до 20-о число нямат дължими и/или просрочени
задължения към фонда;
са внесли авансово до 25-о число по банкова
сметка на фонда средства в размер на
средноаритметичната стойност от произведението
на цената и/или компонентата от цена, посочена в
закона и количеството електрическа енергия,
продадено от тях на крайни клиенти, за
предходните 6 месеца;
до 25-то число да са уведомили фонда, че са
внесли средствата. Уведомяването се извършва по
електронен път с електронен подпис.

В 30-дневен срок от влизането в сила на този закон
търговците и производителите по Закона за
енергетиката, които 12 поредни месеца преди
влизането в сила на този закон са заплатили цената
и/или компонентата от цена по Закона за
енергетиката, представят пред Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ удостоверения за липса
на задължения за „цена задължение към обществото“,
издадени от обществения доставчик.
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Промените предвиждат най-малко 70 на сто от
активите
на
дружеството
със
специална
инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими
имоти следва да бъде в резултат на дейността по
набиране на средства чрез издаване на ценни книжа
или покупка на недвижими имоти и вещни права
върху недвижими имоти, извършване на строежи и
подобрения, с цел предоставянето им за управление,
отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата
им, или покупко-продажба на вземания.
Други промени касаят случаите, когато дружеството
със специална инвестиционна цел сключи договор за
кредит с банка, различна от банката-депозитар,
разплащанията през банката-кредитор могат да бъдат
в размер не по-голям от определените от банката в
договора
за
кредит
кредитни
обороти
по
разплащателна сметка.
В срок до три работни дни от сключването на договора
за кредит, дружеството трябва да уведоми Комисията
за финансов надзор и банката-депозитар относно
банката-кредитор.
Според новата разпоредба, след влязло в сила
решение за отнемане на лиценза за извършване на
дейност като дружество със специална инвестиционна
цел дружеството може да продължи да съществува
като акционерно дружество, което е публично
дружество по смисъла на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа. Комисията изпраща
решението на Агенцията по вписванията за
заличаване предмета му на дейност като дружество
със специална инвестиционна цел и на обозначението
„акционерно дружество със специална инвестиционна
цел“ или съкращението „АДСИЦ“.“
Законът урежда и промени свързани с учредяването,
придобиването и прехвърлянето на дялово или
акционерно участие в специализирано дружество,
както и реда, по който това се извършва, както и
ограничения,
относно
седалището
на
специализираното дружество и участието му в други
дружества.
Специализираното дружество може да придобива
недвижими имоти на територията на Република
България или на територията на друга държава
членка.
Законът
допълва
частта
за
принудителните
административни
мерки,
на
които
подлежат
дружествата при неизпълнение на разпоредбите на
закона. Променени са и размерите на имуществените
санкции и глоби при неизплащане или повторно
нарушение.
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Други обнародвани нормативни актове:
Закон за изменение на Кодекса за
осигуряване (ДВ, бр.64 от 03.08.2018 г.)

социално

Закон за ратифициране на Споразумението за
предоставяне на помощни услуги в подкрепа на
изготвянето на Планове за управление на речните
басейни и на Планове за управление на риска от
наводнения
за
Република
България
между
Министерството на околната среда и водите и
Международната банка за възстановяване и развитие
(ДВ, бр.64 от 03.08.2018 г.)
Закон за изменение и допълнение на Закона за
опазване на обществения ред при провеждането на
спортни мероприятия (ДВ, бр.65 от 07.08.2018 г.)
Закон за изменение и допълнение на Закона за
акцизите и данъчните складове (ДВ, бр.65 от
07.08.2018 г.)
Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за медицинската
експертиза, приета с Постановление № 120 на
Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр.64 от
03.08.2018 г.)
Постановление № 153 от 26 юли 2018 г. за
извършване на промени на утвърдените със Закона за
държавния бюджет на Република България за 2018 г.
максимални размери на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2018 г. (ДВ, бр.64 от
03.08.2018 г.)
Постановление № 154 от 26 юли 2018 г. за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание и спорт
(ДВ, бр.64 от 03.08.2018 г.)
Постановление № 155 от 26 юли 2018 г. за изменение
на Постановление № 215 на Министерския съвет от
2012 г. за създаване на Национален съвет по
превенция на престъпността (ДВ, бр.64 от 03.08.2018
г.)
Постановление № 156 от 26 юли 2018 г. за закриване
на Националния съвет по иновации (ДВ, бр.64 от
03.08.2018 г.)
Постановление № 157 от 30 юли 2018 г. за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за
отбелязване на 100 години от Първата световна война
и участието на България в нея (ДВ, бр.64 от
03.08.2018 г.)

Постановление № 158 от 30 юли 2018 г. за изменение
на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ,
бр.64 от 03.08.2018 г.)
Постановление № 159 от 30 юли 2018 г. за приемане
на Наредба за условията и реда за функциониране на
системата за военновременно управление (ДВ, бр.64
от 03.08.2018 г.)
Постановление № 160 от 2 август 2018 г. за изменение
на Устройствения правилник на Министерството на
икономиката, приет с Постановление № 447 на
Министерския съвет от 2014 г (ДВ, бр.65 от 07.08.2018
г.)
Постановление № 161 от 6 август 2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2018 г. (ДВ, бр.66
от 10.08.2018 г.)
Постановление № 162 от 6 август 2018 г. за изменение
на Наредбата за условията и реда за отпечатване и
контрол върху ценни книжа, приета с Постановление
№ 289 на Министерския съвет от 1994 г. (ДВ, бр.66 от
10.08.2018 г.)
Постановление № 163 от 6 август 2018 г. за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на
Изпълнителната агенция по горите, приет с
Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011
г. (ДВ, бр.66 от 10.08.2018 г.)
Постановление № 164 от 6 август 2018 г. за изменение
на
Наредбата
за
общите
изисквания
към
информационните
системи,
регистрите
и
електронните административни услуги, приета с
Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г.
(ДВ, бр.66 от 10.08.2018 г.)
Постановление № 165 от 7 август 2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2018 г. (ДВ, бр.67 от 14.08.2018 г.)
Постановление № 166 от 8 август 2018 г. за изменение
и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет (ДВ, бр.67 от 14.08.2018 г.)
Постановление № 167 от 9 август 2018 г. за изменение
и допълнение на Постановление № 110 на
Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет
за развитие при Министерския съвет (ДВ, бр.67 от
14.08.2018 г.)
Постановление № 168 от 9 август 2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на външните работи за 2018 г. (ДВ,
бр.67 от 14.08.2018 г.)
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Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2011 г. за
условията и реда за допускане и явяване на изпит по
чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани
на трети държави, придобили професионална
квалификация по медицинска професия и/или
специалност в областта на здравеопазването в трета
държава (ДВ, бр.64 от 03.08.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31
от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване
и ликвидиране на Нюкясълската болест (псевдочума)
по птиците и за условията и реда за прилагането им
(ДВ, бр.64 от 03.08.2018 г.)
Наредба № 1 от 18 юли 2018 г. за реда за издаване на
разрешения за извършване на търговска дейност с
движими културни ценности и за водене на регистъра
по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ДВ, бр.64 от 03.08.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за
изпълнение, заявление за издаване на заповед за
изпълнение и други книжа във връзка със заповедното
производство (ДВ, бр.64 от 03.08.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа,
свързани с връчването по Гражданския процесуален
кодекс (ДВ, бр.64 от 03.08.2018 г.)
Наредба № 8121з-862 от 24 юли 2018 г. за условията
и реда за подпомагане с парични средства на
служителите и членовете на семействата на
загиналите при изпълнение на служебните си
задължения държавни служители в Министерството на
вътрешните работи, изпаднали в тежко материално
положение (ДВ, бр.65 от 07.08.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34
от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския
бюджет на лечението на българските граждани за
заболявания, извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване (ДВ, бр.65 от 07.08.2018 г.)
Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2004 г. за
изискванията, на които трябва да отговарят
билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
(ДВ, бр.66 от 10.08.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н18 от 2009 г. за определяне условията и реда за
изплащане
на
еднократно
обезщетение
при
преместване на служба в друго населено място на
военнослужещите и на членовете на техните
семейства (ДВ, бр.66 от 10.08.2018 г.)

Наредба за допълнение на Наредба № Н-12 от 2010 г.
за
условията
и
реда
за
изплащане
на
възнагражденията
и
обезщетенията
на
военнослужещите (ДВ, бр.66 от 10.08.2018 г.)
Наредба за изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г.
за условията, размерите и реда за изплащане на
допълнителни
възнаграждения
за
специфични
условия при изпълнение на военната служба на
военнослужещите и за специфични условия на труд на
цивилните
служители
от
Министерството
на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия (ДВ,
бр.66 от 10.08.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на
военнослужещите от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия при освобождаване от
военна служба (ДВ, бр.66 от 10.08.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н5 от 2012 г. за условията и реда за предотвратяване,
контрол и установяване на годността за военна
служба на военнослужещите от въоръжените сили на
Република България при употреба на алкохол и
злоупотреба и/или зависимост от наркотични
вещества (ДВ, бр.66 от 10.08.2018 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н7 от 2013 г. за условията и реда за изплащане на
пътни пари на военнослужещите и цивилните
служители
от
Министерството
на
отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия при отиване и
връщане от платен годишен отпуск (ДВ, бр.66 от
10.08.2018 г.)
Наредба за отменяне на Наредба № Н-5 от 2014 г. за
подбор на военнослужещи и цивилни служители от
Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и от
Българската армия за заемане на длъжности в
задграничните
представителства
на
Република
България, в щабове или органи на международни
организации и на други международни инициативи
(ДВ, бр.66 от 10.08.2018 г.)
Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за
формата, съдържанието, реда и начина за подаване и
съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд
(ДВ, бр.66 от 10.08.2018 г.)
Наредба № 8121з-908 от 2 август 2018 г. за условията
и
реда
за
изплащане
на
допълнителни
възнаграждения
на
държавните
служители
в
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Министерството на вътрешните работи за научна
степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до
6,00 ч., за полагане на труд на официални празници,
за времето на разположение и за изпълнение на
специфични служебни дейности (ДВ, бр.67 от
14.08.2018 г.)
Наредба № 1 от 1 август 2018 г. за специфичните
изисквания за постъпване на държавна служба в
дирекцията по глава девета „Противодействие на
корупцията чрез разкриване на прояви на лица,
заемащи висши публични длъжности“ от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество (ДВ, бр.67 от
14.08.2018 г.)
Правилник
за
устройството
и
дейността
на
Централното военно окръжие (ДВ, бр.65 от 07.08.2018
г.)
Решение № 528 от 26 юли 2018 г. за признаване на
Сдружение
„Национална
организация
„Малки
български хора“ за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания (ДВ, бр.64 от
03.08.2018 г.)
Изменения
на
Учредителния
договор
на
Международната финансова корпорация (ДВ, бр.64
от 03.08.2018 г.)
Споразумение между Националния статистически
институт на Република България и Националния
статистически комитет на Република Беларус за
сътрудничество в областта на статистиката (ДВ, бр.64
от 03.08.2018 г.)

Законопроекти:
Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за обществените поръчки
Със законопроекта се цели:






установяване на нормативни правила и условия за
поетапно въвеждане и прилагане на електронна
платформа за възлагане на обществени поръчки в
страната;
въвеждане в националното законодателство на
задължение за възложителите на обществени
поръчки да получават и обработват електронни
фактури във връзка с изпълнение на договори за
обществени
поръчки,
в
съответствие
с
изискванията на Директива 2014/55/ЕС;
унифициране практиката по прилагане на закона
чрез прецизиране на отделни правила и
изисквания на закона и подобряване на
сътрудничеството
между
органите
по
предварителен и последващ контрол по закона,

включително
функции.

с

укрепване

на

някои

техни

Голяма част от промените са свързани с въвеждането
на
електронната
платформа.
Предвижда
се
възлагането на поръчките да става изцяло и само с
нея. Изключения са допустими в няколко изрично
регламентирани хипотези. Допусната е възможност
централните органи за покупки да използват свои
платформи, като са регламентирани принципните
изисквания към тях по отношение на свързаност с
националната платформа. Във връзка с въвеждането
на платформата е предвиден нов ред за връчване на
актовете
на
възложителите,
съобразен
със
съответните
функционални
възможности
на
електронната
платформа.
Изпращането
на
обявленията до Службата за публикации на
Европейския съюз също ще се осъществява чрез
платформата.
Част от процеса на електронизация на обществените
поръчки е електронното разплащане. В тази връзка
със законопроекта се въвежда задължение за
възложителите да приемат и обработват електронни
фактури, съобразно изискванията на Директива
2014/55/ЕС на относно електронното фактуриране
при обществените поръчки.
В законопроекта са предложени и промени, с които се
цели развитие на нормативната уредба, както и
нейното прецизиране за установяване на еднородна
практика.
Предвидено е повишаване на стойностните прагове
съобразно с новите европейски стойности, в сила от 1
януари 2018 г.
Предложено е прецизиране на кръга на лицата, които
са
задължени
да
декларират
т.нар.
лични
обстоятелства при участие в поръчки. Кръгът на тези
лица се свежда до законните и упълномощени
представители на стопанския субект и до членовете
на неговите на управителни и надзорни органи.
Когато в тези органи членуват юридически лица
обстоятелствата се декларират само от физическите
лица, които ги представляват по право и по
пълномощие.
Въвежда се задължение за възложителите да
публикуват на профила на купувача договорите за
подизпълнение, а в Регистъра на обществените
поръчки - обявление с информация за всички
допълнителни
споразумения
към
договорите,
независимо от правното основание за тяхното
изменение.
Предложени са промени в предварителния контрол,
осъществяван от Агенцията по обществени поръчки.
Те се базират на досегашната практика, натрупана в
рамките на двегодишния срок на действие на закона
и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както
и да уеднаквят правилата и подхода за извършване.
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С оглед по-ефективното сътрудничеството между АОП
и контролните органи в областта на обществените
поръчки е прецизирана основната задача на
действащия Методически съвет. Въз основа на
резултатите от работата на органите съветът ще
приема насоки за съгласуване на практика по
прилагане на закона, а не както досега - за
осъществяваната контролна дейност.
Предложени
са
промени
в
административнонаказателните разпоредби, които
включват нови санкции за необхванати към момента
нарушения, както и наказание за нарушения,
извършени повторно.
Очакваните ефекти от приемането на закона са
подобряване на системата на обществените поръчки в
страната и оптимизиране работата на държавните
институции, което ще доведе до положително
въздействие върху процеса на възлагане.

Календар

2 Октомври
2018 г.

Кръгова икономика и околна
среда 2018 г. Технологии,
системи и решения с участието
на лектори от „Делойт“ –

Новият закон за мерките
срещу изпиране на пари с
участието на лектори от ДАНС и
Адвокатско дружество „Делойт
Лигъл“ –
гр. София, Капитал Форт (бул.
Цариградско шосе 90)

Съдебна практика
Решение № 12 от 27 юли 2018
конституционно дело № 1 от 2018 г.

г.

Новите промени относно командироването в
рамките на предоставяне на услуги
Европейската уредба на командироването претърпява
нови промени след влизането в сила на Директива
(ЕС) 2018/957 за изменение на Директива 96/71/ЕО
относно командироването на работници в рамките на
предоставяне на услуги („Директивата“), чийто текст
беше публикуван в Официалния вестник на
Европейския съюз на 9 юли 2018 г.
Държавите членки на Европейския съюз („ЕС“) следва
да транспонират ревизираната Директива в своето
национално законодателство до 30 юли 2020 г.
Установен е единен срок за всички държави и дори
някои да въведат по-рано съответните разпоредби, те
няма да се прилагат до тогава, а Директивата ще
продължава да действа в старата си редакция до тази
дата.
Измененията имат за цел постигането на баланс между
нуждата от насърчаване на свободното предоставяне
на услуги и гарантиране на равнопоставени условия,
от една страна, и нуждата от защита на правата на
командированите работници/служители, от друга.

гр. София, Интер Експо Център

19 Септември
2018 г.

Анализ на броя

по

С решението Конституционният съд
отхвърля
искането на петчленен състав на Върховния
административен
съд
за
установяване
на
противоконституционност на разпоредбата на чл. 193,
ал. 6 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от
7.08.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018
г.), според която: „В 9-месечен срок от приключване
на предходната конкурсна процедура с решение на
съответната колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) и
при наличие на освободена длъжност в орган на
съдебната власт, съответната колегия на ВСС приема
решение за назначаване на следващия по ред
кандидат в конкурса за повишаване или за
преместване, получил крайна оценка в конкурсната
процедура, не по-ниска от много добър „5,00“.

Основните промени в Директивата, които ще бъдат
разгледани в настоящия анализ, касаят срока на
командироването, заплащането на труда, както и
дискусионния въпрос, получил голям медиен отзвук прилагането й в сектора на международния
автомобилен транспорт.
Срок на командироването и условия на труд
Директивата установява правило, според което
предприятията трябва да осигуряват на работниците,
командировани на тяхна територия, условия на труд,
определени от законите на държавата членка, в която
се извършва работата („приемащата държава“).
Тези условия включват изброените в Директивата
елементи – максимална продължителност на работата
и минимална продължителност на почивките,
минимален платен годишен отпуск, възнаграждение,
включително ставки за извънреден труд и други.
Посочените условия на труд ще се прилагат за срок на
командироването до 12 месеца (или 18 месеца, ако е
поискано удължаване на срока с мотивирано
уведомление от доставчика на услуги до компетентния
орган
в
приемащата
държава).
Когато
продължителността на командироването надхвърля
този срок, прилагат се и всички други условия на
работа, установени в приемащата държава, тоест
цялото й трудово законодателство, с изключение на
разпоредбите за сключване и прекратяване на трудов
договор, включително клаузите за неконкуриране, и
за допълнителните професионални пенсионни схеми.
Заплащане на възнаграждение и добавки
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Една от най-важните промени в Директивата е
заменянето на понятието „минимални ставки на
заплащане“ с „възнаграждение“, което следва да се
плаща на командированите работници.
Според
ревизираната
Директива,
понятието
„възнаграждение“ се определя от националното право
на приемащата държава и означава всички съставни
елементи
на
възнаграждението,
които
са
задължителни в съответната държава, съгласно
законови,
подзаконови
или
административни
разпоредби, и/или колективни трудови договори или
арбитражни решения, обявени за общоприложими по
съответния ред.
В зависимост от начина, по който досегашният текст
на Директивата е бил транспониран в националното
право
на
държавите
членки,
ефектът
от
горепосоченото изменение ще бъде различен.
В България промяната няма да е значителна, тъй като
за понятието „минимални ставки на заплащане“ беше
заложено по-широко разбиране в действащата от
началото на миналата година Наредба за условията и
реда за командироване и изпращане на работници и
служители в рамките на предоставяне на услуги
(„Наредбата за командироването“). Понастоящем
Наредбата
за
командироването
гласи,
че
работодателят и работникът/служителят не могат да
договорят размер на трудовото възнаграждение понисък от минималната работна заплата или от
минималните ставки на заплащане, установени за
същата или сходна работа в приемащата държава, със
законови,
подзаконови
или
административни
разпоредби,
колективни
трудови
договори,
арбитражни решения, обявени за общоприложими по
съответния ред. Под „трудово възнаграждение“ се
разбира основното и допълнителните трудови
възнаграждения с постоянен характер, чиито
елементи се определят от законодателството на
приемащата държава.
В други държави членки, възприели в своето
национално
право
по-тясно
разбиране
за
„минималните ставки на заплащане“, замяната на
термина с „възнаграждение“ ще доведе до съществени
промени, които трябва да се съобразят при
планирането на трансгранични командирования.
В ревизираната Директива се пояснява още, че при
сравнение на дължимото възнаграждение и платеното
на командирования, трябва да се вземе предвид
брутният размер на възнаграждението. Уточнението,
че се сравняват общите брутни размери на
възнаграждението, а не задължителните съставни
елементи, е важно, за да не се стигне на практика до
утежняване на положението на доставчиците на
услуги от изпращащата държава, спрямо тези в
приемащата.
Понятието „брутен размер на възнаграждението“ не е
дефинирано
в
Директивата.
В
българското
законодателство „брутната работна заплата“ включва

основната
работна
заплата,
възнаграждения и други трудови
определени в законодателството
договор (Наредбата за структурата
на работната заплата).

допълнителните
възнаграждения,
или в трудовия
и организацията

Директивата съдържа и правила относно заплащането
на добавки, свързани с командироването:








Когато е предвидено в законодателството на
приемащата държава, работникът има право на
добавки за покриване на пътни разходи, разходи
за храна и квартирни разходи при пътуване от и
до обичайното си мястото на работа в приемащата
държава или при временното му изпращане на
друго работно място.
Извън горепосочените случаи, добавки за
командироване
се
заплащат
съгласно
законодателството на държавата, чието право се
прилага към трудовото правоотношение.
Специфичните
добавки,
свързани
с
командироването,
се
смятат
за
част
от
възнаграждението и следва да бъдат взети
предвид при сравняване на брутните размери на
възнаграждението, освен ако са заплатени като
възстановяване на разходи, направени във връзка
с командироването (за пътни, храна, квартирни).
В този смисъл, съгласно действащата Наредба за
командироването, пътните пари за отиване на
работника/служителя до мястото на работа в
приемащата държава и за връщането му обратно
след изтичането на срока на командироването,
както и пътните пари, свързани с ползването на
платения годишен отпуск за връщането му и за
отиването обратно до мястото на работа в другата
държава,
се
дължат
допълнително
от
работодателя. Например, ако в тези случаи
работникът/служителят е пътувал с личния си
автомобил, работодателят следва да му изплати
равностойността на изразходваното гориво. По
същество се касае за възстановяване на разходи,
поради което тези добавки не следва да се
възприемат като част от възнаграждението.
Когато в реда и условията на работа, приложими
за трудовото правоотношение, не се посочва дали
и кои елементи на специфичната добавка,
свързана с командироването, трябва да се
изплатят като възстановяване на разходи, тогава
цялата добавка се счита за платена като
възстановяване на разходи. Следователно, тя
трябва да се заплати в допълнение на дължимото
възнаграждение.

Правила
за
предприятията,
временна работа

осигуряващи

Ревизираната Директива въвежда промени, с които да
се гарантира, че основните условия на труд,
приложими към работниците, наети чрез т.н. агенции
за временна заетост, не са по-неблагоприятни от тези,
които биха се прилагали за работниците, ако те бяха
наети от предприятието ползвател за заемане на
същото работно място.
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Освен това, ако тези работници са командировани на
територията на друга държава членка, различна от
тази, в която обичайно работят за предприятието
ползвател (т.е. ако е налице „прекомандироване“),
предприятието следва да уведоми агенцията за
временна заетост своевременно преди започването на
работата. Така за работниците ще се приложат реда и
условията за работа, които са по-благоприятни за тях,
при спазване разпоредбите на Директивата.
Публикуването на информация за условията на
работа и значението му при санкциониране
Съгласно Директивата, на своя единен официален
национален уебсайт държавите членки на ЕС трябва
без ненужно забавяне да публикуват точна и актуална
информация за реда и условията на работа, в
съответствие с националното право и/или практика,
включително относно съставните елементи на
възнаграждението.
Задължението за поддържане на единен национален
уебсайт съществува и понастоящем, а сега уредбата
се доразвива и от гледна точка на последиците при
ненадлежното му актуализиране.
Директивата предвижда, че при определяне на
санкцията, наложена на предприятие за неспазване
на реда и условията на работа, които трябва да се
гарантират на командированите работници, следва да
се вземе предвид дали необходимата информация е
предоставена на единния национален уебсайт.
Международен автомобилен транспорт

включително чрез обменяне на информация относно
транснационалното
наемане
на
работници
и
отстраняването
на
нарушения,
свързани
с
командироване.
Въвежда се правило, според което при установяване,
че дадено предприятие с цел злоупотреба или измама
създава впечатление, че положението на даден
работник попада в обхвата на Директивата,
държавата
членка
следва
да
гарантира,
че
съответният работник се ползва от приложимото
законодателство, без да бъде излаган на понеблагоприятни условия.
Заключение
Транспонирането на Директивата по необходимост
през следващите две години ще доведе до изменения
в българското законодателство и по-конкретно в
Кодекса на труда и Наредбата за условията и реда за
командироване и изпращане на работници и
служители в рамките на предоставяне на услуги.
Предстои да проследим и как новите правила ще
започнат да се прилагат на практика след 9 юли 2020
г., за което Делойт ще продължи да ви информира и
съдейства.

Ирена Колева,
Адвокат

Промените, касаещи сектора на международния
автомобилен транспорт, бяха обект на оживени
дискусии и в крайна сметка се прие компромисно
решение, договорено по време на българското
председателство на Съвета на ЕС.
Ревизираната Директива предвижда, че тя ще се
прилага за сектора на автомобилния транспорт от
датата на прилагане на специалното секторно
законодателство, което ще уреди материята.

За контакти

До този бъдещ момент новите правила на Директивата
са неприложими към сектора, а за него ще продължи
да се прилага старата редакция на Директивата, както
е имплементирана в съответната държава членка.

адв. Калоян Йорданов
Мениджър
KYordanov@deloittece.com

Следователно, практическите проблеми, породени от
мобилното естество на работата в сектора, ще бъдат
разрешени едва на по-късен етап с т.н. „пакет за
мобилност“.

Сътрудничество между държавите членки
Директивата предвижда компетентните органи на
държавите членки да сътрудничат помежду си,
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