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Обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на 

Закона за корпоративното подоходно 

облагане (ДВ бр. 98 / 27.11.2018 г) 

Законът за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане е изготвен във 

връзка с необходимостта от въвеждане в 

националното данъчно законодателство на Директива 

2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на 

правила срещу практиките за избягване на данъци, 

които пряко засягат функционирането на вътрешния 

пазар, както и във връзка с усъвършенстване на 

данъчното законодателство и прецизиране на 

разпоредбите на закона с цел отстраняване на 

неясноти и улесняване на практическото му 

прилагане.  

В преходните и заключителни разпоредби на закона 

са предложени промени в Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица, Закона за местните 

данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните 

складове, Закона за данъка върху добавената 

стойност, Закона за счетоводството, както и в други 

нормативни актове във връзка с направените 

промени. 

Закон за изменение и допълнение на 

Закона за опазване на околната среда (ДВ 

бр. 98 / 27.11.2018 г) 

Законът за изменение и допълнение на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) е разработен във 

връзка с изпълнение на Протоколно Решение № 28 от 

28 юни 2017 г. на Министерския съвет за намаляване 

на административната и регулаторната тежест върху 

гражданите и бизнеса. 

Законът за изменение и допълнение на ЗООС има за 

цел облекчаване на административната тежест за 

бизнеса, като създаде оптимални условия за 

инвеститорите и същевременно запази законовите 

изисквания, гарантиращи ефективен контрол. 

С част от промените се урежда възможността за 

обединена процедура, когато е налице инвестиционно 

предложение, което подлежи на задължителна оценка 

на въздействието върху околната среда (ОВОС), 

комплексно разрешително и/или доклад за 

безопасност в случаите, когато едно предприятие е с 

висок рисков потенциал. Процедурата е опционална и 

се провежда по искане на възложителя. 

В глава шеста от закона се урежда специален ред, 

който се отнася за инвестиционно предложение, което 

подлежи на задължителен ОВОС и поне на една от 

двете процедури - комплексно разрешително или 

доклад за безопасност в случаите, когато едно 

предприятие е с висок рисков потенциал. Този ред се 

отнася и за инвестиционно предложение, което 

попада в хипотезите и на трите процедури. 

С някои от измененията в ЗООС се предвижда 

оптимизиране на процеса по обществен достъп до 

информация за инвестиционните предложения, като 

компетентният орган обявява предложенията на 

интернет страницата си и уведомява писмено кмета на 

съответната община, район и кметство, които от своя 

страна обявяват инвестиционното предложение на 

интернет страницата си, ако имат такава, или на 

общественодостъпно място.  

Предвижда се още съкращаване на сроковете за 

произнасяне на административния орган в 

производството по издаване и преразглеждане на 

комплексни разрешителни. Със закона се извършва и 

прецизиране на редица разпоредби. Съкращава се 

срокът за определяне на приложимата процедура при 

планирани промени в работата на инсталации с 

издадено комплексно разрешително. Постига се пълно 

съответствие на разпоредбите на ЗООС с Директива 

2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

24 ноември 2010 г. относно емисиите от 

промишлеността (комплексно предотвратяване и 

контрол на замърсяването) в изпълнение на 

препоръки на ЕК. 

С преходните и заключителните разпоредби на закона 

за изменение и допълнение на ЗООС са направени 

предложения за промени в Закона за биологичното 

разнообразие, Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, Закона за управление на отпадъците, Закона 

за водите и други нормативни актове. 

Други обнародвани нормативни актове:  

Закон за изменение и допълнение на Наказателно-

процесуалния кодекс (ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г.) 

Закон за ратифициране на Споразумението относно 

прехвърлянето и взаимното използване на вноски в 

Единния фонд за преструктуриране (ДВ, бр. 96 от 

20.11.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

висшето образование (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) 

Закон за изменение на Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 98 

от 27.11.2018 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

филмовата индустрия (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) 

Постановление № 243 от 15 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на образованието и науката за 2018 

г. (ДВ, бр.96 от 20.11.2018 г.) 

Постановление № 244 от 15 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на земеделието, храните и горите за 

2018 г. (ДВ, бр.96 от 20.11.2018 г.) 

Постановление № 245 от 15 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни разходи и/или 
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трансфери по бюджета на Министерството на 

вътрешните работи за 2018 г. (ДВ, бр.96 от 20.11.2018 

г.) 

Постановление № 246 от 15 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2018 г. (ДВ, 

бр.96 от 20.11.2018 г.) 

Постановление № 247 от 15 ноември 2018 г. за 

приемане на Тарифа за таксите, които се събират от 

Комисията за регулиране на съобщенията по реда на 

Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура (ДВ, бр.96 от 20.11.2018 

г.) 

Постановление № 248 от 16 ноември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Постановление № 190 на 

Министерския съвет от 2015 г. за приемане на 

детайлни правила за допустимост на разходите по 

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд 

„Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г. 

(ДВ, бр.97 от 23.11.2018 г.) 

Постановление № 249 от 16 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. за 

изплащане на допълнително възнаграждение за 

постигнати резултати от труда на директорите на 

общинските детски градини, училища, центрове за 

подкрепа за личностно развитие и центрове за 

специална образователна подкрепа (ДВ, бр.97 от 

23.11.2018 г.) 

Постановление № 250 от 16 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за 2018 г. за финансово 

осигуряване на дейности по национални програми за 

развитие на образованието (ДВ, бр.97 от 23.11.2018 

г.) 

Постановление № 251 от 16 ноември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за условията и 

реда за прилагане на схеми за предоставяне на 

плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в 

учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема 

„Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на 

Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр.97 от 

23.11.2018 г.) 

Постановление № 252 от 19 ноември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за 

устройството и дейността на служба „Военна 

информация“, приет с Постановление № 170 на 

Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр.97 от 

23.11.2018 г.) 

Постановление № 253 от 22 ноември 2018 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за 2018 г. (ДВ, бр. 98 от 

27.11.2018 г.) 

Постановление № 254 от 22 ноември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на финансите за 2018 г. (ДВ, бр. 98 

от 27.11.2018 г.) 

Постановление № 255 от 22 ноември 2018 г. за 

одобряване на промени по бюджета на 

Министерството на отбраната за 2018 г. във връзка с 

увеличаване капитала на търговско дружество (ДВ, 

бр. 98 от 27.11.2018 г.) 

Постановление № 256 от 22 ноември 2018 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за допингов 

контрол при тренировъчна и състезателна дейност, 

приета с Постановление № 453 на Министерския съвет 

от 2014 г. (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) 

Постановление № 257 от 28 ноември 2018 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерския съвет за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 

30.11.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

8121з-465 от 2014 г. за организацията и 

функционирането на Националната Шенгенска 

информационна система на Република България (ДВ, 

бр.95 от 16.11.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 

от 2009 г. за условията и реда за предписване и 

отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр.95 от 

16.11.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 

от 2009 г. за условията и реда за заплащане на 

лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина, на медицински изделия и на диетични 

храни за специални медицински цели, както и на 

лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, 

ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ДВ, бр.95 от 

16.11.2018 г.) 

Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията 

към съдържанието, периодичността на изготвяне и 

сроковете за представяне на отчетите за надзорни 

цели на пенсионноосигурителните дружества и 

управляваните от тях фондове (ДВ, бр.95 от 

16.11.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 

от 2005 г. за установяване на владеенето на 

български език и професионалната терминология на 

български език от чужденците за упражняване на 

медицинска професия в Република България (ДВ, 

бр.96 от 20.11.2018 г.) 

Наредба № 25 от 7 ноември 2018 г. за придобиване на 

квалификация по професията „Асистент на лекар по 

дентална медицина“ (ДВ, бр.96 от 20.11.2018 г.) 
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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.96 от 20.11.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 

от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, 

движението на влаковете и сигнализацията в 

железопътния транспорт (ДВ, бр.97 от 23.11.2018 г.) 

Наредба № 8 от 8 ноември 2018 г. за организацията и 

дейността на Съвета за партньорство към Висшия 

съдебен съвет (ДВ, бр.97 от 23.11.2018 г.) 

Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните 

изисквания към обществените перални (ДВ, бр.98 от 

27.11.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортната система на 

урбанизираните територии (ДВ, бр.98 от 27.11.2018 

г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 

от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ 

(ДВ, бр.98 от 27.11.2018 г.) 

Наредба № 7 от 22 ноември 2018 г. за условията и 

реда за признаване на организации на производители 

на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, 

асоциации на организации на производители и 

междубраншови организации в сектора на 

рибарството и за одобрение на планове за 

производство и предлагане на пазара (ДВ, бр.99 от 

30.11.2018 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр.99 

от 30.11.2018 г.) 

Кодекс за прилагане на задължителните инструменти 

на ИМО (ІІІ Code) (ДВ, бр.97 от 23.11.2018 г.) 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника 

за устройството, функциите и дейността на Държавно 

предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДВ, 

бр.97 от 23.11.2018 г.) 

Споразумение 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. 99 от 

30.11.2018 г.) 

Меморандум за разбирателство между Министерството 

на отбраната на Република България и Върховното 

главно командване на Обединените въоръжени сили в 

Европа (SHAPE) относно Мобилен КИС модул (DCM) F 

от 2-ри свързочен батальон на НАТО в Горна Малина, 

Република България (ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г.) 

Меморандум за разбирателство относно Програма за 

стипендии и академичен обмен за млади български 

учени и дейности на българската научна диаспора в 

областта на хуманитарните и социалните науки, 

подпомагана от Министерството на образованието и 

науката на Република България, от една страна, и 

Държавния секретариат по образование, научни 

изследвания и иновации на Конфедерация 

Швейцария, от друга страна, и изпълнявана от 

Центъра за академични изследвания (ЦАИ) в София 

(ДВ, бр.97 от 23.11.2018 г.) 

Меморандум за разбирателство относно двустранно 

сътрудничество в областта на туризма между 

Министерството на туризма на Република България и 

Министерството на туризма на Кралство Камбоджа 

(ДВ, бр.99 от 30.11.2018 г.) 

Правилник за изменение на Правилника за 

организацията и дейността на Националния 

осигурителен институт (ДВ, бр.98 от 27.11.2018 г.) 

Изменения към Конвенциятa за международните 

правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 

г. (ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г.)  

Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., 

отнасящ се до Международната конвенция за 

предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. 

(ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г.) 

Изменения към Анекса към Протокола от 1997 г., 

отнасящ се до измененията на Международната 

конвенция за предотвратяване на замърсяването от 

кораби, 1973 г., както е поправена от Протокола от 

1978 г., отнасящ се към нея (ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 

г.) 

Изменения към Международната конвенция за 

товарните водолинии – 1966 г. (ДВ, бр. 96 от 

20.11.2018 г.) 

Изменения към Протокола от 1988 г. към 

Международната конвенция за товарните водолинии – 

1966 г. (ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г.) 

Решение за персонални промени в Министерския 

съвет на Република България (ДВ, бр. 97 от 

23.11.2018 г.) 
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Законопроекти  

Проект на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на 

Закона за данък върху добавената стойност  

Законопроектът e внесен от Министерство на 

Финансите и Дирекция Данъчна политика на 

30.11.2018г. и в момента е на етап обществено 

обсъждане. 

Направените в проекта предложения са във връзка с 

въведените в закона изменения, относно определяне 

мястото на изпълнение при осъществяване на 

доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за 

радио- и телевизионно излъчване и на услуги, 

извършвани по електронен път, по които получатели 

са данъчно незадължени лица, в случаите когато 

доставчикът избере да определя мястото на 

изпълнение да е там където е установено данъчно 

незадълженото лице получател. 

За целите на определяне на данъчната основа в 

особени случаи е направено пояснение за разход за 

изхабяване предвид обичайния икономически живот 

на стоки или услуги, които са дълготрайни активи по 

смисъла на закона. 

Законопроект за изменение и допълнение на 

Кодекса за социално осигуряване 

Законопроектът e внесен от Министерски съвет на 

20.11.2018г. и в момента е на етап второ четене в 

Народното събрание. 

С Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година 

относно дейностите и надзора на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване, наричана по-

нататък „Директива (ЕС) 2016/2341", която отменя 

Директива 2003/41/E0 на Европейския парламент и на 

Съвета от 3 юни 2003 година относно дейностите и 

надзора на институциите за професионално 

пенсионно осигуряване, в значителна степен е 

развита регламентацията на осигуряването по 

професионални схеми и на надзора над тази дейност. 

Във връзка с това с проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Кодекса за социално осигуряване се 

извършват необходимите промени в националната 

уредба за нейното съобразяване със 

законодателството на Европейския съюз (ЕС). 

Доразвити са изискванията към системата за 

управление на пенсионноосигурителните дружества и 

осъществяването на ключовите функции по 

управление на риска, вътрешен одит и актюерска 

дейност и по- конкретно - актюерската функция и 

собствената оценка на риска, която обхваща всички 

основни рискове в дейността на дружеството и 

управляваните от него фондове. 

Със законопроекта се дава и цялостна регламентация 

на изискванията към възлагането на дейности на 

външни изпълнители, като не се допуска това по 

отношение на управлението на инвестициите на 

пенсионните фондове и осъществяване на ключови 

функции предвид принципното им значение за 

дейността на дружеството и фондовете и високите 

изисквания към тях. 

Също така в съответствие с изискванията на 

Директива (ЕС) 2016/2341 са извършени промени и в 

режима на инвестиране на средствата на фондовете 

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 

по професионални схеми. Предвижда се възможност 

за инвестиране на средствата в акции и облигации, 

които се търгуват на многостранна система за 

търговия и на организирана система за търговия, като 

във връзка с това се урежда и количествено 

ограничение за експозицията към инструменти, които 

са приети само на посочените места за търговия, с 

оглед на управление на ликвидния риск. 

Със законопроекта се регламентира прехвърлянето на 

професионална схема или на част от нея от един в 

друг фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми, както и от и 

към чуждестранни институции за професионално 

пенсионно осигуряване. 

Съдебна практика 

Определение № 10782 на ВАС от 7 септември 
2018 г. по административно дело № 10561 от 

2018 г. 

С определението ВАС спира действието на Наредбата 
за мониторинга, управлението и контрола на 

концесиите, приета с ПМС № 177 от 20.08.2018 г. (ДВ, 
бр. 70 от 24.08.2018 г.), до приключване на 
производството по адм. д. № 10561/2018 г. по описа 
на Върховния административен съд с влязъл в сила 

съдебен акт. 

Решение № 2315 на ВАС от 21 февруари 2018 г. 
по административно дело № 3879 от 2017 г. 

ВАС отменя по протест на Виктор Георгиев Малинов – 
прокурор, завеждащ отдел „Надзор за законност“ при 
Върховната административна прокуратура, 

разпоредбите на чл. 48, 49, 50 и 51  от Правилата за 
измерване на количеството електрическа енергия, 
обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г., приети с т. 3 от 
протоколно решение на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране от закрито заседание, 

проведено на 14.10.2013 г. и обективирано в 
протокол № 147 от същата дата. 
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