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Обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на 

Закона за правната помощ (ДВ бр. 92 / 

06.11.2018 г) 

Законът е изготвен във връзка с предприемане на 

мерки с цел окончателното постигане на целите на 

Решение № 496 от 29 август 2017 г. за изпълнение на 

Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за 

приемане на мерки за намаляване на 

административната тежест върху гражданите и 

бизнеса чрез премахване на изискването за 

представяне на някои официални удостоверителни 

документи на хартиен носител. Със закона се 

предлага изменение и допълнение на Закона за 

правната помощ (ЗПП) с цел премахване на 

изискването за представянето на хартиен носител от 

гражданите на документи, удостоверяващи 

основанията за предоставяне на правна помощ, от 

съответните компетентни ведомства – Агенцията за 

социално подпомагане, Националния осигурителен 

институт, Националната агенция по приходите, 

Агенцията по заетостта и Агенцията по вписванията. 

Целта на предложените промени е да се ускори 

процедурата по предоставяне на правна помощ, чрез 

служебен електронен обмен на информация за 

заявителите на правна помощ между Национално 

бюро за правна помощ (НБПП) и съответните 

компетентни ведомства, чрез присъединяването на 

бюрото и получаването на реален достъп до средата 

за междурегистров обмен на данни –REGIX към 

Държавната агенция за електронно управление. 

Освен това целта на промените е и да се облекчат 

гражданите и да се намали административната тежест 

върху тях при снабдяването им с необходимите 

документи от съответните компетентни ведомства. 

Закон за киберсигурност (ДВ бр. 94 / 

13.11.2018 г) 

Законът е изготвен в изпълнение на ангажиментите на 

Република България като държава член на 

Европейския съюз, която следва да въведе в 

националното си законодателство до 09.05.2018 г. 

разпоредби и да създаде организация за 

изпълнението на Директива (ЕС) 2016/1148 на 

Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 

година относно мерки за високо общо ниво на 

сигурност на мрежите и информационните системи в 

съюза (ОВ, L 194 от 19 юли 2016 г.). 

Директивата е първото всеобхватно законодателство 

в областта на мрежовата и информационна сигурност 

на ниво ЕС и предоставя хармонизирана правна 

основа за борба с кибер инцидентите в целия ЕС. Тя 

трябва да реши проблема с недостатъчното равнище 

на защита срещу инциденти, рискове и заплахи в 

областта на мрежовата и информационната сигурност 

в ЕС, което възпрепятства правилното функциониране 

на вътрешния пазар, да способства за преодоляването 

на нарастващия брой инциденти, както и с цел 

постигане на високо общо ниво на мрежите и 

информационните системи във всички сегменти на 

кибер пространството и на всички нива – държава, 

граждани, фирми и бизнес организации, доставчици и 

потребители на услуги.      

Законът за киберсигурност разглежда: 

 организацията, управлението и контрола на 

киберсигурността, определянето на компетентните 

органи в областта на киберсигурността, както и 

техните функции и правомощия, регламентирането 

на дейностите по предприемане на необходимите 

мерки за постигане на високо общо ниво на 

сигурност на мрежите и информационните системи, 

като един основен стълб на киберсигурността; 

 създаване на институционалната рамка в областта 

на киберсигурността, превенцията и 

противодействието на кибер атаките, насочена към 

по-голяма ефективност и по-добра координация 

между съществуващите органи и звена в 

публичната администрация; 

 регулацията на мрежовата и информационна 

сигурност на административните органи, 

изискванията към тях да осигуряват и отговарят за 

мрежовата и информационната сигурност на 

използваните от тях информационни системи, също 

така изискванията и стандартите за сигурност, на 

които трябва да отговарят информационните 

системи за въвеждане, изпращане, обработка, 

достъп, обмен, съхраняване и архивиране на 

данни, както и общите мерки за сигурност, които 

трябва да предприемат; 

 статута и функционирането на операторите на 

съществени услуги (ОСУ); 

 националните компетентни органи (НКО), които 

разполагат с всички необходими правомощия и 

средства за оценяване на това дали операторите на 

съществени услуги изпълняват задълженията си; 

 статута и функционирането на доставчиците на 

цифрови услуги (ДЦУ). 

С преходните и заключителни разпоредби на Закона 

за киберсигурността се прави важно изменение в 

Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), а 

именно – срока за обявяване на действителния 

собственик в Агенция по вписвания. С изменението в 

ЗМИП този срок се удължава до 31 януари 2019 г., 

като съответно се удължава и срокът за лицата, за 

които се прилага изискването за вписване на тези 

данни. 

Закон за изменение и допълнение на 

Закона за авторското право и сродните му 

права (ДВ бр. 94 / 13.11.2018 г) 

Законът за изменение и допълнение на Закона за 

авторското право и сродните му права е изготвен с цел 

въвеждане на Директива (ЕС) 2017/1564 на 

Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 
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2017 година относно определени позволени видове 

използване на определени произведения и други 

обекти, закриляни от авторското право и сродните му 

права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение 

или с други увреждания, които не позволяват 

четенето на печатни материали, и за изменение на 

Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на 

някои аспекти на авторското право и сродните му 

права в информационното общество (ОВ, L 242 от 20 

септември 2017 г.). („Директивата”).  

Други обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

съсловната организация на медицинските сестри, 

акушерките и асоциираните медицински специалисти 

(ДВ, бр. 91 от 02.11.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 91 от 

02.11.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 91 от 

02.11.2018 г.) 

Закон за предприятията на социалната и солидарна 

икономика (ДВ, бр. 91 от 02.11.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

професионалното образование и обучение (ДВ, бр. 92 

от 06.11.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Валутния закон 

(ДВ, бр.93 от 09.11.2018 г.) 

Закон за ратифициране на Споразумението, сключено 

чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за 

изменение на Споразумението между правителството 

на Република България и правителството на 

Съединените американски щати за икономическа, 

техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 

юли 1998 г. (ДВ, бр.93 от 09.11.2018 г.) 

Закон за ратифициране на Споразумението между 

правителството на Република България и кабинета на 

министрите на Украйна за сътрудничество при 

бедствия (ДВ, бр.93 от 09.11.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

задължителното депозиране на печатни и други 

произведения (ДВ, бр.94 от 13.11.2018 г.) 

Постановление № 230 от 29 октомври 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за 2018 г. (ДВ, бр.91 от 02.11.2018 

г.) 

Постановление № 231 от 31 октомври 2018 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за 

структурата, дейността и организацията на работа на 

Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с 

Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 

г. (ДВ, бр.91 от 02.11.2018 г.) 

Постановление № 232 от 1 ноември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на туризма за 2018 г. (ДВ, бр.92 от 

06.11.2018 г.) 

Постановление № 233 от 1 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на правосъдието за 2018 г. (ДВ, бр.92 

от 06.11.2018 г.) 

Постановление № 234 от 1 ноември 2018 г. за 

отменяне на Правилника за устройството и дейността 

на Висшето военноморско училище „Никола Йонков 

Вапцаров“, приет с Постановление № 201 на 

Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр.92 от 

06.11.2018 г.) 

Постановление № 235 от 1 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Държавната комисия по сигурността на информацията 

за 2018 г. (ДВ, бр.92 от 06.11.2018 г.) 

Постановление № 236 от 1 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи на всички 

заинтересовани ведомства за 2018 г. във връзка с 

Междуведомствения координационен механизъм за 

присъединяване на Република България към 

Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР), създаден с Решение № 789 на 

Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр.92 от 

06.11.2018 г.) 

Постановление № 237 от 1 ноември 2018 г. за 

изменение на Постановление № 162 на Министерския 

съвет от 2017 г. за одобряване на допълнителни 

плащания от централния бюджет по бюджета на 

Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията за 2017 г. за предоставяне 

на възмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ“ – 

ЕАД, София (ДВ, бр.92 от 06.11.2018 г.) 

Постановление № 238 от 5 ноември 2018 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на 

Министерския съвет (ДВ, бр.93 от 09.11.2018 г.) 

Постановление № 239 от 8 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за 2018 г. за финансово 

осигуряване на дейности по национални програми 

„Развитие на системата на предучилищното 

образование“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен 

час“, одобрени с Решение № 271 на Министерския 

съвет от 2018 г. за одобряване на национални 

програми за развитие на образованието (ДВ, бр. 94 от 

13.11.2018 г.) 
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Постановление № 240 от 8 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 

2018 г. (ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.) 

Постановление № 241 от 8 ноември 2018 г. за 

изменение на Наредбата за условията, правилата и 

реда за регулиране и регистриране на цените на 

лекарствените продукти, приета с Постановление № 

97 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 94 от 

13.11.2018 г.) 

Постановление № 242 от 9 ноември 2018 г. за 

приемане на Правилник за прилагане на Закона за 

защита на лица, застрашени във връзка с наказателно 

производство (ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.) 

Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни 

норми и изисквания при работа в среда на 

йонизиращи лъчения (ДВ, бр.91 от 02.11.2018 г.) 

Наредба № 21 от 9 октомври 2018 г. за придобиване 

на квалификация по професията „Минен техник“ (ДВ, 

бр.91 от 02.11.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 

от 2004 г. за поддържане на картата на 

възстановената собственост (ДВ, бр.92 от 06.11.2018 

г.) 

Наредба № 22 от 9 октомври 2018 г. за придобиване 

на квалификация по професията „Сондьор“ (ДВ, бр.92 

от 06.11.2018 г.) 

Наредба № 34 от 24 октомври 2018 г. за определяне 

на Методика за начина за разпределяне на разходите 

при определяне на цени за предоставяне на достъп до 

и съвместно ползване на физическа инфраструктура и 

право на преминаване по Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура 

(ДВ, бр.92 от 06.11.2018 г.) 

Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и 

реда за предоставяне на финансова помощ по 

Национална програма за подпомагане на лозаро-

винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр.93 

от 09.11.2018 г.) 

Наредба № 23 от 9 октомври 2018 г. за придобиване 

на квалификация по професията „Оператор на парни 

и водогрейни съоръжения“ (ДВ, бр.93 от 09.11.2018 

г.) 

Наредба № 24 от 9 октомври 2018 г. за придобиване 

на квалификация по професията „Килимар“ (ДВ, бр.94 

от 13.11.2018 г.) 

Наредба № Н-9 от 7 ноември 2018 г. за регистрите, 

водени от Агенция „Митници“ (ДВ, бр.94 от 13.11.2018 

г.) 

Наредба № 62 от 30 октомври 2018 г. за реда за 

съхраняване, използване и унищожаване от 

пенсионноосигурителните дружества на документите 

и данните, свързани с дейността по допълнително 

пенсионно осигуряване (ДВ, бр.94 от 13.11.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 

от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и 

пасивите на фондовете за допълнително пенсионно 

осигуряване и на пенсионноосигурителното 

дружество, на стойността на нетните активи на фонда, 

за изчисляване и обявяване на стойността на един дял 

и за изискванията към воденето на индивидуалните 

партиди (ДВ, бр.94 от 13.11.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 

от 2006 г. за минималното ниво на кредитните 

рейтинги на банките и за определяне на държавите, 

регулираните пазари и индексите на регулираните 

пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от 

Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр.94 от 

13.11.2018 г.) 

Споразумение за сътрудничество в областта на спорта 

между Министерството на младежта и спорта на 

Република България и Министерството на културата и 

спорта на Република Казахстан (ДВ, бр. 92 от 

06.11.2018 г.) 

Меморандум за сътрудничество между 

Министерството на икономиката на Република 

България и Търговския департамент на провинция 

Хънан, Китайска народна република (ДВ, бр. 94 от 

13.11.2018 г.) 

Програма между правителството на Република 

България и правителството на Република Армения за 

сътрудничество в областта на образованието и 

науката за периода 2018 – 2022 г. (ДВ, бр. 94 от 

13.11.2018 г.) 

Инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г. за 

реда и организацията за издаване на документи и 

удостоверения по Закона за влизането, 

пребиваването и напускането на Република България 

на гражданите на Европейския съюз, кoито не са 

български граждани, и членовете на техните 

семейства (ДВ, бр. 91 от 02.11.2018 г.) 

Правила за изменение и допълнение на Правилата за 

организацията и реда за провеждане на изпитите на 

кандидатите за младши съдии, младши прокурори и 

младши следователи в края на обучението в 

Националния институт на правосъдието (ДВ, бр. 91 от 

02.11.2018 г.) 

Правилник за устройството и дейността на Висшето 

военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 

(ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г.) 

Инструкция за изменение и допълнение на 

Инструкция № 8121з-986 от 2014 г. за организацията 

и реда за съпровождане на лица, спрямо които е 

наложена мярка за административна принуда (ДВ, бр. 

92 от 06.11.2018 г.) 
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Инструкция № И-2 от 30 октомври 2018 г. за 

взаимодействие между Държавна агенция 

„Национална сигурност“ и Агенция „Митници“ (ДВ,  бр. 

92 от 06.11.2018 г.)  

Законопроекти  

Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

Законопроектът e внесен от Министерски съвет на 

05.11.2018г. и в момента е доведен до обществено 

обсъждане. 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е 

изготвен във връзка с необходимостта от 
усъвършенстване на нормативната уредба, 
регламентираща отделните административни 

производства в кодекса, включително производствата 
по административно обслужване, данъчно-
осигурителен контрол, фискален контрол върху 
движението на стоки с висок фискален риск и 

събиране и обезпечаване на публичните вземания. С 
проекта се въвеждат правила за изготвяне на 
документация за трансферно ценообразуване във 
връзка с необходимостта от усъвършенстване на 
данъчното законодателство в тази област. С цел 
намаляване на административната тежест се 

предлагат изменения и допълнения в различни 
нормативни актове, в които към настоящия момент се 
изисква предоставяне на удостоверение за наличие 
или липса на публични задължения от лицата, като се 
предвижда съответният административен орган да 
проверява по служебен път информацията за наличие 
или липса на задължения на лицата по реда на чл. 87, 

ал. 11 от ДОПК. 

Проект на ПМС за изменение и допълнение на 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 

Законопроектът e внесен от Министерски съвет на 

14.11.2018г. и в момента е доведен до обществено 

обсъждане. 

Предлаганите промени в Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж са свързани с изменение на 
текстовете на чл. 7 и чл. 8 от наредбата, които 
уреждат правото и реда за отпускане на персонална 
пенсия на дете без право на наследствена пенсия от 
починал родител. 

От 1 януари 2019 г. с последните промени в Закона за 
семейните помощи за деца (обн., ДВ, бр. 88 от 2018 

г.) се създаде нов вид месечна помощ за дете без 
право на наследствена пенсия от починал родител, 
която се отпуска без доходен критерий, ако са налице 
и останалите предпоставки. 

Новата месечна помощ ще може да се получава заедно 
с останалите видове помощи по Закона за семейните 
помощи за деца, но няма да може да се получава с 
персонална пенсия на дете по чл. 92 от Кодекса за 
социално осигуряване. 

Съдебна практика 

Решение № 232 от 16.11.2018 г. на ВКС по гр. д. 
№ 3745/2017 г 

Решението на ВКС е по въпроса дали е възможно да 
има вреда за дружеството, за която отговаря неговият 
управител, при условие че извършените от 
управителя действия не влизат в противоречие с 
параметрите на продажбата, зададени с решение на 
общото събрание на търговското дружество.  

ВКС приема, че когато извършените от управителя 

действия не влизат в противоречие с параметрите на 
продажбата, зададени с решение на общото събрание 
на съдружниците в търговско дружество, но са 
осъществени без полагане на дължимата грижа при 
управление на дружеството, от което са причинени 

вреди, отговорността на управителя към дружеството 

може да се реализира единствено по реда на чл. 145 
ТЗ. 

Разпоредбата на чл. 40 ЗЗД гласи, че „когато 
представителят и лицето, с което той договаря, се 
споразумеят във вреда на представлявания, 
договорът не произвежда действие за 
представлявания“. Тя не намира приложение при 

органното представителство на търговските 
дружества, т.е. в случаите, когато представителят има 
качество на управител на търговско дружество и 
изпълнява правомощия на орган на дружеството като 
изразява общата воля на съдружниците.  

Вземането на решение за освобождаване от 
отговорност на управителя на дружеството с 

ограничена отговорност е изключително правомощие 
на общото събрание, с което се признава, че 
действията му при управление на дружеството са били 
осъществени при полагане на дължимата грижа и 
когато е било взето решение по чл. 137, ал. 1, т. 5 ТЗ 
е налице процесуална пречка да се ангажира 

отговорността на управителя за причинени на 
дружеството вреди. 

Календар 

04-05 

декември 2018 

Брекзит, Митници и Данъци 2019 

Второ издание на конференцията 
4U 
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