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Обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на 

Закона за енергетиката (ДВ бр. 83 / 

09.10.2018 г) 

С него се цели въвеждането в националното 

законодателство на изискванията на: Директива 

2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

13 юли 2009 година относно общите правила за 

вътрешния пазар на електроенергия (Електрическата 

директива), Директива 2009/73/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно 

общите правила за вътрешния пазар на природен газ 

(Газовата директива) и разпоредби от Директива 

2014/94/ЕС за разгръщане на инфраструктура за 

алтернативните горива. 

С промените се регламентират изискванията към 

състава на надзорния съвет на независимия преносен 

оператор, урежда се независимостта на оператора на 

системата за съхранение на природен газ и се 

въвежда забрана за прехвърляне на персонал на 

оператор, който е бил част от вертикално интегрирано 

предприятие, към предприятия, изпълняващи дейност 

по производство и доставки. 

Законът съдържа и разпоредби относно учредяването 

на необходимите вещни права и облекчаване на 

режима за изграждане на линейни енергийни обекти. 

С промените в Закона за енергетика се цели 

намаляване на административните процедури за 

получаване на разрешение за строеж, чрез 

разграничаване на разрешителния режим при 

изграждането на площадкови енергийни обекти, от 

този на линейни енергийни обекти. Предвидена е 

легална дефиниция по отношение на института 

„линеен енергиен обект“, като е предложено 

учредяването на правото на строеж да се изисква само 

за при изграждането на обекти, които могат да бъдат 

въведени в експлоатация като самостоятелни обекти. 

Закон за изменение и допълнение на 

Закона за обществените поръчки (ДВ бр. 86 

/ 18.10.2018 г) 

Със Закона 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 с укрепване на някои техни 

функции. 

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. 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 закона 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. 

По-детайлни правила за използване на платформата 

при възлагане на поръчки ще бъдат разписани в 

правилника за прилагане на закона, тъй като там се 

съдържат конкретните процедурни изисквания. 

Прецизиран е кръгът 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. 

Въведени 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. 

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 
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приема насоки за съгласуване на практика по 

прилагане на закона, а не както досега - за 

осъществяваната контролна дейност. 

Има 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. 

Закон за изменение на Търговския закон 

(ДВ бр. 88 / 23.10.2018 г) 

Със закона се въвеждат изискванията от Директива 

(ЕС) 2015/849 на Европейския парламент за 

предотвратяване използването на финансовата 

система за целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма. 

Акциите на приносител да бъдат премахнати и 

постепенно да бъдат заменени с поименни акции-това 

е един от приоритетите, залегнали в закона за 

изменение на Търговския закон. Необходимостта от 

въвеждане на предложените изменения произтича от 

съществуващия риск по отношение на прозрачността 

на информацията за лицата, притежаващи акции на 

приносител. Счита се, че акциите на приносител могат 

да подпомагат дейности като пране на пари, 

финансиране на тероризма и избягване на данъчно 

облагане. Като цяло промените имат за цел да 

гарантират спазване на правилата от страна на всички 

участници в търговския оборот, което ще бъде от 

полза за българския бизнес като цяло, защото от 

репутацията на Република България като прозрачна 

данъчна юрисдикция зависи инвестиционният климат 

в страната. Ще бъдат облагодетелствани и всички 

български граждани, доколкото от инвестиционния 

климат и състоянието на икономиката зависи 

благосъстоянието на всеки един от тях. 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за 

водене, съхраняване и достъп до 

търговския регистър (ДВ, бр. 88 от 

23.10.2018 г.) 

Новостите имат за цел намаляване на 

административната тежест при регистрация и 

пререгистрация на Юридически лица с нестопанска 

цел (ЮЛНЦ), ограничаване на възможността за 

представяне на неистински документи за промяна на 

обстоятелства по партидите на търговските дружества 

и обявяване на съдебни актове във връзка с 

производствата по стабилизация на търговци, 

изпаднали в неплатежоспособност. Доразвиват се 

принципите, залегнали в регистърната реформа, с 

която регистрацията на ЮЛНЦ се извежда като 

правоохранителна дейност от съдебната система и се 

включва в Единния регистрационен център на 

юридическите лица, изграждан от Агенция по 

вписванията. Последните приети изменения на Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел, предвиждат 

от 1 януари 2018 г. ЮЛНЦ да могат да подават по 

интернет заявленията си за вписване, 

пререгистрация, промяна на управител, адрес и др. 

Освен това ЮЛНЦ, които желаят да подават 

заявленията си на хартия, ще могат да ползват всяка 

една от 27-те служби по регистрация на Агенция по 

вписванията в страната, независимо от тяхното 

седалище. В същото време отпада задължението да се 

прави отделна регистрация и в регистър БУЛСТАТ, тъй 

като между двата регистъра ще бъде създадена 

автоматичен двустранен обмен на данни. Наредбата 

се синхронизира още с последните промени в 

Търговския закон, целящи ограничаване на кражбите 

на фирми. 

Наредбата урежда на подзаконово ниво задължението 

за нотариална заверка на подписите на протоколите 

от общите събрания на съдружниците, договорите за 

прехвърляне на дружествени дялове и договорите за 

прехвърляне на търговско предприятие.  

Новите текстове обезпечават преминаването на 

дейността на Централния регистър на особените 

залози от Министерството на правосъдието към 

Агенцията по вписванията и уреждат цялостната 

електронизация на регистъра на особените залози, с 

цел предоставяне на електронни услуги. 

Друга промяна е свързана с раздел „Действителни 

собственици“ при вписване на обстоятелства от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари или от 

Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици група 

„Действителни собственици - физически лица“ 

съдържа единствено поле  „Действителни собственици 

- физически лица“, в което се посочват 

индивидуализиращите данни за физическите лица - 

действителни собственици - имена, гражданство, 

единен граждански номер или дата на раждане, 

държава на пребиваване (ако е различна от 

Република България или държавата по 

гражданството). 

Други обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, 

бр. 84 от 12.10.2018 г.) 

Закон за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 86 

от 18.10.2018 г.) 

Закон за изменение на Закона за ратифициране на 

Конвенцията за премахване на изискването за 

легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, 

бр. 87 от 19.10.2018 г.) 
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Закон за ратифициране на Споразумението между 

Република България и Организацията на Обединените 

нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане 

на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за 

оказване на съдействие на операциите по Проект 

„BlackSea4Fish“, сключено чрез размяна на писма (ДВ, 

бр. 87 от 19.10.2018 г.) 

Закон за ратифициране на Протокола за удължаване 

на срока на действие на Споразумението между 

правителството на Република България и 

правителството на Съединените американски щати за 

научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 

януари 2008 г. във Вашингтон (ДВ, бр. 87 от 

19.10.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита 

на класифицираната информация (ДВ, бр.88 от 

23.10.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

закрила и развитие на културата (ДВ, бр.88 от 

23.10.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

семейни помощи за деца (ДВ, бр.88 от 23.10.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

културното наследство (ДВ, бр.89 от 26.10.2018 г.) 

Постановление № 209 от 26 септември 2018 г. за 

приемане на Наредба за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларациите и за 

установяване конфликт на интереси (ДВ, бр.81 от 

02.10.2018 г.) 

Постановление № 210 от 26 септември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Постановление № 15 на 

Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на 

допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за 

обезпечаване на Българското председателство на 

Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (ДВ, бр.81 

от 02.10.2018 г.) 

Постановление № 211 от 4 октомври 2018 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за 2018 г. за финансово 

осигуряване на дейности по Национална програма 

„Ученически олимпиади и състезания“, одобрена с 

Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за 

одобряване на национални програми за развитие на 

образованието (ДВ, бр.83 от 09.10.2018 г.) 

Постановление № 212 от 4 октомври 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.83 от 09.10.2018 г.) 

Постановление № 213 от 4 октомври 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. от Държавна 

агенция „Технически операции“ (ДВ, бр.83 от 

09.10.2018 г.) 

Постановление № 214 от 4 октомври 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по 

бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 

финансиране на разходи за данък върху добавената 

стойност на общини по одобрени за подпомагане 

проекти по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и 

по Програмата за морско дело и рибарство за периода 

2014 – 2020 г. (ДВ, бр.83 от 09.10.2018 г.) 

Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за 

условията и реда за отпускане на временни 

безлихвени заеми от централния бюджет по 

бюджетите на общините за финансиране на разходи 

за междинни и окончателни плащания по одобрени 

проекти по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното 

възстановяване (ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г.) 

Постановление № 216 от 5 октомври 2018 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за условията и 

реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите, приета с Постановление № 259 на 

Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 84 от 

12.10.2018 г.) 

Постановление № 217 от 5 октомври 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 

2018 г. за изплащане на стипендии по Програма на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

държавни, общински и частни училища през 2018 г., 

приета с Постановление № 17 на Министерския съвет 

от 2018 г. (ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г.) 

Постановление № 218 от 5 октомври 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерския съвет за 2018 г. (ДВ, бр. 84 от 

12.10.2018 г.) 

Постановление № 219 от 10 октомври 2018 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. 

(ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г.) 

Постановление № 220 от 11 октомври 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. 85 от 16.10. 2018 г.) 
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Постановление № 221 от 11 октомври 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 16.10. 

2018 г.) 

Постановление № 222 от 17 октомври 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на външните работи за 2018 г (ДВ, бр. 

88 от 23.10.2018 г.) 

Постановление № 223 от 17 октомври 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията за 2018 г. (ДВ, бр. 88 от 

23.10.2018 г.) 

Постановление № 224 от 17 октомври 2018 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане 

на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с 

Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 

г. (ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) 

Постановление № 225 от 17 октомври 2018 г. за 

допълнение на Наредбата за реда за класифициране 

на растенията и веществата като наркотични, приета 

с Постановление № 293 на Министерския съвет от 

2011 г. (ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) 

Постановление № 226 от 18 октомври 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на младежта и спорта за 2018 г. (ДВ, 

бр. 88 от 23.10.2018 г.) 

Постановление № 227 от 18 октомври 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерския съвет за 2018 г. (ДВ, бр. 88 от 

23.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

от 2017 г. за реда за установяване употребата на 

алкохол и/или наркотични вещества или техни 

аналози (ДВ, бр.81 от 02.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 

от 2011 г. за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в 

детските заведения, училищните столове и обектите 

за търговия на дребно на територията на училищата и 

на детските заведения, както и към храни, предлагани 

при организирани мероприятия за деца и ученици 

(ДВ, бр.81 от 02.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

от 2016 г. за приемане и преместване на деца и 

ученици в училищата по културата (ДВ, бр.81 от 

02.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 

от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в 

училищата по изкуствата (ДВ, бр.81 от 02.10.2018 г.) 

Наредба № 16 от 27 август 2018 г. за придобиване на 

квалификация по професията „Организатор на 

спортни прояви и първенства“ (ДВ, бр.81 от 

02.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Нaредба № 40 

от 2004 г. за условията и реда за извършване на 

автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр.81 от 

02.10.2018 г.) 

Наредба № 17 от 27 август 2018 г. за придобиване на 

квалификация по професията „Инструктор по 

адаптирана физическа активност и спорт за хора с 

увреждания“ (ДВ, бр.82 от 05.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 

от 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование (ДВ, бр.82 от 05.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 

от 2013 г. за условията и изискванията за 

изграждането и експлоатацията на инсталации за 

изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на 

отпадъци (ДВ, бр.82 от 05.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 

от 2015 г. за вписването, квалификацията и 

възнагражденията на вещите лица (ДВ, бр.82 от 

05.10.2018 г.) 

Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2007 г. за 

ползване и изплащане на паричните помощи за 

профилактика и рехабилитация (ДВ, бр.82 от 

05.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 

от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно 

отношение към животните“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, 

бр.83 от 09.10.2018 г.) 

Наредба № І-5 от 26 септември 2018 г. за 

организацията на работата по постъпилите в 

Държавна агенция „Национална сигурност“ 

предложения и сигнали (ДВ, бр.83 от 09.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 

от 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит 

и за признаване на правоспособност на отговорен 

актюер, за признаване на правоспособност, 

придобита извън Република България, както и за 

формата на актюерската заверка, формата и 

съдържанието на актюерския доклад и на справките 

по Кодекса за застраховането, които отговорният 

актюер заверява (ДВ, бр.83 от 09.10.2018 г.) 

Наредба № 61 от 27 септември 2018 г. за 

изискванията към рекламните и писмените 

информационни материали и страниците в интернет 

на пенсионноосигурителните дружества (ДВ, бр.84 от 

12.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

18 от 2012 г. за реда за разпределяне на служебното 
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време на военнослужещите от Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия, 

неговото отчитане извън нормалната му 

продължителност и определяне на допълнителното 

възнаграждение за изпълнение на възложени 

задължения над общата продължителност на 

служебното време и за изпълнение на службата през 

почивни дни и в дните на официални празници (ДВ, 

бр. 85 от 16.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за 

осигуряване на безплатна храна и ободряващи 

напитки на военнослужещите и цивилните служители 

от Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия и на курсантите във висшите военни училища в 

мирно време (ДВ, бр. 85 от 16.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

102 от 2006 г. за мерките за профилактика, 

ограничаване и ликвидиране на болестта африканска 

чума по свинете и за условията и реда за прилагането 

им (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.) 

Наредба за изменение на Наредба № 21 от 2016 г. за 

условията и реда за регистрацията, етикетирането и 

контрола на торове, подобрители на почвата, 

биологично активни вещества и хранителни субстрати 

(ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 

от 2004 г. за реда за издаване на разрешения на 

производители и заготвители на посевен и посадъчен 

материал и за регистрация на търговци на посевен и 

посадъчен материал (ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г.) 

Наредба № 18 от 9 октомври 2018 г. за придобиване 

на квалификация по професията „Хотелиер“ (ДВ, бр. 

87 от 19.10.2018 г.) 

Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2013 г. за 

условията и реда за одобряване и издаване на 

разрешения за вземане на проби от семена от 

физически лица (пробовземачи) и за условията и реда 

за одобряване на лаборатории за извършване на 

лабораторни анализи за посевни качества на семената 

и на лаборатории за определяне здравното състояние 

на семената и посадъчния материал (ДВ, бр. 88 от 

23.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 

от 2004 г. за корабните документи (ДВ, бр. 88 от 

23.10.2018 г.) 

Наредба № 19 от 9 октомври 2018 г. за придобиване 

на квалификация по професията „Системен 

програмист“ (ДВ, бр. 89 от 26.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на 

регистрацията и контрол по Схемата на Общността за 

управление по околна среда и одит (EMAS) (ДВ, бр. 89 

от 26.10.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за 

изплащане на допълнително възнаграждение за 

рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат 

отстранени, ограничени или намалени, за 

военнослужещите и цивилните служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия (ДВ, бр. 89 от 26.10.2018 г.) 

Наредба № 22 от 11 октомври 2018 г. за техническите 

изисквания към корабите, плаващи по вътрешните 

водни пътища (ДВ, бр. 89 от 26.10.2018 г.) 

Правилник за устройството и дейността на Държавно 

предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДВ, бр. 85 от 

16.10.2018 г.) 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника 

за устройството и дейността на Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество и на нейната 

администрация “ (ДВ, бр. 89 от 26.10.2018 г.) 

Решение за избиране на съдия в Конституционния съд 

на Република България (ДВ, бр. 83 от 09.10.2018 г.) 

Решение за утвърждаване на образци на декларации 

по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, подавани от членовете на 

Министерския съвет (ДВ, бр. 82 от 05.10.2018 г.) 

Решение за промяна в състава на Комисията по 

енергетика (ДВ, бр. 85 от 16.10.2018 г.) 

Решение за попълване състава на Комисията по труда, 

социалната и демографската политика (ДВ, бр. 85 от 

16.10.2018 г.) 

Решение за изменение на Решение на Народното 

събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с 

разискванията по питането на народните 

представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към 

министъра на земеделието, храните и горите Румен 

Порожанов относно политиката на Министерството на 

земеделието, храните и горите за създаване на ред в 

поземлените отношения (ДВ, бр. 85 от 16.10.2018 г.) 

Решение № 397 от 19 септември 2018 г. за изменение 

и допълнениe на Техническите изисквания за работа 

на електронни съобщителни мрежи от радиослужби 

неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и 

съоръженията, свързани с тях (ДВ, бр. 85 от 

16.10.2018 г.) 

Решение № 14 от 9 октомври 2018 г. по 

конституционно дело № 12 от 2017 г. (ДВ, бр. 87 от 

19.10.2018 г.) 
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Решение по Годишен доклад за дейността на 

Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2017 г. 

(ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) 

Решение по Годишен доклад за дейността на Служба 

„Военна информация“ през 2017 г. (ДВ, бр. 88 от 

23.10.2018 г.) 

Решение по Доклад за дейността на Държавна агенция 

„Разузнаване“ през 2017 г. (ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 

г.) 

Решение за приемане на Годишен доклад за 

състоянието на националната сигурност през 2017 г. 

(ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) 

Решение за попълване състава на Комисията за 

наблюдение на приходните агенции и борба със 

сивата икономика и контрабандата (ДВ, бр. 88 от 

23.10.2018 г.) 

Решение за промяна в състава на Комисията по 

отбрана (ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) 

Решение за попълване състава на Комисията по 

взаимодействието с неправителствените организации 

и жалбите на гражданите (ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) 

Решение за попълване състава на Комисията по 

вероизповеданията и правата на човека (ДВ, бр. 88 от 

23.10.2018 г.) 

Решение за попълване състава на Комисията по 

енергетика (ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) 

Решение за попълване състава и ръководството на 

Комисията по регионална политика, благоустройство 

и местно самоуправление (ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) 

Решение за промяна в състава на Комисията по 

вътрешна сигурност и обществен ред (ДВ, бр. 88 от 

23.10.2018 г.) 

Решение за попълване състава на Комисията по труда, 

социалната и демографската политика (ДВ, бр. 88 от 

23.10.2018 г.) 

Решение по предложение за гласуване недоверие на 

Министерския съвет на Република България (ДВ, 

бр.89 от 26.10.2018 г.) 

Указ № 230 за връщане за ново обсъждане в 

Народното събрание на Закона за изменение на 

Закона за държавната собственост, приет от 44-то 

Народно събрание на 10 октомври 2018 г. и мотивите 

към него (ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) 

Спогодба между правителството на Република 

България и правителството на Република Молдова за 

регулиране на трудовата миграция (ДВ, бр. 82 от 

05.10.2018 г.) 

Инструкция № 2 от 5 септември 2018 г. за 

взаимодействие между Комисията за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество и Прокуратурата на 

Република България за изпълнение на дейностите по 

глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 82 от 

05.10.2018 г.) 

Споразумение между правителството на Република 

България и Организацията на обединените нации за 

образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно 

продължаване дейността на Регионалния център за 

опазване на нематериалното културно наследство в 

Югоизточна Европа в София като Център под егидата 

на ЮНЕСКО (категория 2) (ДВ, бр. 83 от 09.10.2018 г.) 

Меморандум за разбирателство за сътрудничество и 

обмен на информация по въпросите на ядреното 

регулиране между Агенцията за ядрено регулиране на 

Република България и Унгарския държавен орган за 

атомна енергия (ДВ, бр. 83 от 09.10.2018 г.) 

Програма за сътрудничество в областта на науката и 

технологиите между Министерството на 

образованието и науката на Република България и 

Министерството на науката и технологиите на 

Република Индия за периода 2018 – 2021 г. (ДВ, бр. 

84 от 12.10.2018 г.) 

Законопроекти 

Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за корпоративното подоходно облагане 

Законопроектът e внесен от Министерски съвет на 

11.10.2018г. и в момента е доведен до второ четене. 

ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане 

е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане 

в националното данъчно законодателства на 

Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. 

за установяване на правила срещу практиките за 

избягване на данъци, които пряко засягат 

функционирането на вътрешния пазар. 

Обхватът на Директивата включва всички 

данъкоплатци, които подлежат на облагане с 

корпоративен данък (по Закона за корпоративното 

подоходно облагане – ЗКПО). 

Със законопроекта се предлагат за въвеждане 

данъчни правила за ограничаването на приспадането 

на лихвите, за контролираните чуждестранни 

дружества и общо правило за борба със 

злоупотребите. 

Законопроектът регулира и данъчното облагане при 

напускане. 

Законопроект за изменение и допълнение на 
Кодекса за застраховането 

Законопроектът e внесен от Министерски съвет на 

11.10.2018г. и в момента е доведен до второ четене. 

Предложените промени са в резултат от 
транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 
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2016/97 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 

януари 2016 г. относно разпространението на 
застрахователни продукти. Директивата отменя 
Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета относно застрахователното 
посредничество. 

Законопроектът предвижда въвеждането на нови, 
завишени изисквания спрямо познанията и 
квалификацията на застрахователните посредници, 
членовете на техните органи и служителите, които са 
непосредствено заети с разпространение на 

застрахователни продукти. Новите изисквания са 
диференцирани по области на познания и спрямо 
категориите на предлаганите застрахователни 
продукти. Поставят се нови изисквания за 
повишаване квалификацията на застрахователните 
посредници, членовете на техните органи и 

служителите, които се занимават с разпространение 

на застрахователни продукти - чрез професионално 
обучение или развитие, не по-малко от 15 часа 
годишно. Повишава се минималният размер на 
застрахователната сума по задължителната 
застраховка „Професионална отговорност“ на 
застрахователните посредници. 

Законопроектът въвежда регламентация на нова 
категория разпространители на застрахователни 
продукти - посредници, предлагащи застрахователни 
продукти като допълнителна дейност. Те ще могат да 
бъдат регистрирани при спазване на ограничени 
изисквания за квалификация, които основно се 
свеждат до познаването на предлаганите 

застрахователни продукти и на правилата за 
разглеждане на претенции и жалби. Предоставя се 
възможност спрямо тази категория посредници да се 

прилагат и по-ниски нива на минималната 
застрахователна сума по задължителната застраховка 
„Професионална отговорност“ на застрахователните 

посредници. 

С проекта на закон се въвежда ново условие за 
регистрация на застрахователен посредник, касаещо 
разкриване на самоличността на лицата, които 
притежават повече от 10 на сто от капитала на 
посредника, както и на лицата, които имат тесни 
връзки с него. Предвидена е и възможност за 

подаване на заявление за регистрация като 
застрахователен посредник по интернет. Текстовете 
поставят и допълнителни изисквания по отношение на 
пакетните продажби и на продажбите на основаващи 
се на застраховане инвестиционни продукти. 

Със законопроекта се въвеждат нови правила за 
трансграничното извършване на дейността по 

застрахователно посредничество и за надзора върху 
него. Уредена е детайлна процедура по изпращане на 
уведомления между надзорните органи. Предлага се 
също така механизъм за разпределение на 
правомощията между надзорните органи на 
държавата членка по произход и държавата членка по 

седалището на клона на застрахователните 
посредници. 

Промените ще създадат задължение за предоставяне 

на обективна информация относно застрахователните 
продукти, като се предвижда предоставянето на 
стандартизиран информационен документ за 

застрахователния продукт при сключване на 
застраховки по общо застраховане. Предлага се 
доразвиване на уредбата в частта й по 
предоставянето на ползвателите на застрахователни 
услуги на информация върху траен носител, различен 
от хартия, включително и чрез интернет страница с 
изричното съгласие на конкретния ползвател. 

Проектозаконът предлага също така актуализирането 
на минималните размери на застрахователната сума 
по задължителна застраховка „Гражданска 
отговорност“ на автомобилистите, като досегашният 
размер от 10 000 000 лв. за имуществени или 
неимуществени вреди вследствие на телесно 

увреждане или смърт да се увеличи на 10 420 000 лв., 
а досегашният размер от 2 000 000 лв. за вреди, 
причинени на имущество, да се увеличи на 2 100 000 
лв. 

Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за Българската народна банка 

Законопроектът e внесен от Министерски съвет на 

29.10.2018г. и в момента е и в момента е доведен до 

второ четене. 

С приемането на законопроекта за изменение и 

допълнение на Закона за Българската народна банка 
се цели: 

 пълното привеждане на изискванията на 

законодателството на Европейския съюз (ЕС) към 
регулаторната рамка за централната банка; 

 пълно съответствие по отношение на изискванията 
за институционална, функционална и персонална 

независимост на БНБ; 
 пълно съответствие по отношение на изискванията 

за забрана за парично финансиране и 
привилегирован достъп; 

 пълно съответствие по отношение на задължението 
за опазване на професионалната тайна. 

Съдебна практика 

Решение № 107 от 29.10.2018 г. на ВКС по гр. д. 
№ 3628/2017 г. 

Решението на ВКС е по въпроса дали е допустимо да 
се прави възражение за погасяване на учредено право 

на строеж по давност, поради неупражняването му в 

срока по чл. 67 ЗС, след построяването на сградата.  

ВКС приема, че собственикът на земята не може да се 
позове на давността, след като правото на строеж 
вече е реализирано. С изграждането на постройката в 
груб строеж, правото на строеж се трансформира в 
право на собственост и не може да се установява 
погасяване на право, което вече не съществува в този 

вид. 



Правен бюлетин бр. 67 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За контакти 
 
адв. Ренета Петкова 
Съдружник 
rpetkova@deloittece.com 
 
адв. Звезделина Филова 
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, 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. 

© 2018 Делойт Лигъл 

mailto:KYordanov@deloittece.com
mailto:mmicheva@deloittece.com

