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Обнародвани нормативни актове
Закон за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, обнародван
в ДВ, брой 64 от 13.08.2019 г.

Република България на гражданите на Европейския
съюз и членовете на техните семейства.

Други обнародвани нормативни актове:
ДВ, брой 61 от 02.08.2019 г.

В бр. 64 на ДВ от 13 август 2019 г. беше обнародван
Закон за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс („ДОПК“), с който
се въвежда Директива на Европейския съюз („ЕС“) за
подобряване
на
процедурата
по
взаимно
споразумение, като механизъм за разрешаване на
спорове във връзка с международното данъчно
облагане.
Със същия закон се въвежда и задължителна
документация за трансферно ценообразуване в
България. Новите правила влизат в сила от 01.01.2020
г., като първата година, за която следва да бъде
изготвена документацията, е 2020 г. Не се предвижда
задължение за подаване на документацията пред
органите по приходите.
Детайлна информация за сроковете, обхвата на
задължените лица, транзакциите, които следва да
бъдат документирани и санкциите при неспазване на
правилата за изготвяне на документацията може да
намерите в Данъчния бюлетин на Делойт за м. август
(тук).
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-1276 от 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,
които не са български граждани, и членовете на
техните семейства, обнародвана в ДВ, брой 63 от
09.08.2019 г.
С преходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за чужденците
в Република България, обнародван в ДВ, бр. 34 от
2019
г.,
е
изменен
Закона
за
влизането,
пребиваването и напускането на Република България
на гражданите на Европейския съюз, които не са
български граждани, и членовете на техните
семейства. С тези изменения се разшири приложното
поле на този закон, като се включи нова категория
лица – членове на семейството на български
граждани, които са граждани на Европейския съюз и
са упражнили правото си на свободно движение, за
която категория до този момент липсваше правна
регламентация. Също така се предвиди и промяна на
категориите лица и случаите, при които ще се
изискват документи, удостоверяващи адрес на
пребиваване. С имението се цели привеждане в
съответствие на Инструкцията с разпоредбите на
Закона за влизането, пребиваването и напускането на
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Закон за изменение на Изборния кодекс
Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
Постановление № 189 от 29 юли 2019 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и реда за
функциониране на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при бедствия и
за оповестяване при въздушна опасност, приета с
Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012
г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Националната
здравноосигурителна каса
Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите
и другите педагогически специалисти
Наредба № РД-07-8 от 24 юли 2019 г. за условията и
реда за осъществяване и контрол на дейностите по
предоставяне и ремонт на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия
за хората с увреждания
ДВ, брой 62 от 06.08.2019 г.
Закон за изменение на Закона за железопътния
транспорт
Закон за ратифициране на Споразумение за
предоставяне на подкрепа за проекти между
Комисията за енергийно и водно регулиране на
Република България и Европейската банка за
възстановяване и развитие по отношение на
програмата за регулаторно развитие на енергийния
сектор
Закон за изменение и допълнение на Закона за
културното наследство
Постановление № 190 от 2 август 2019 г. за
извършване на промени на утвърдените със Закона за
държавния бюджет на Република България за 2019 г.
максимални размери на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2019 г., и максимални
размери на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2019 г., по бюджета на
Министерството на околната среда и водите
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Постановление № 194 от 2 август 2019 г. за
допълнение
на
Наредбата
за
пенсиите
и
осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и
газоразпределителните мрежи
ДВ, брой 64 от 13.08.2019 г.

Постановление № 195 от 2 август 2019 г. за изменение
и допълнение 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.
Програма
за
сътрудничество
в
областта
на
образованието и културата между правителството на
Република България и правителството на Корейската
народнодемократична република за периода 2019 –
2022 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16
от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или
замърсяващи товари по море и на опасни товари по
вътрешни водни пътища
Инструкция № 4 от 15 май 2019 г. за взаимодействие
между Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество и
Държавна агенция „Национална сигурност“ 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 (поверително)
Инструкция № 5 от 5 юни 2019 г. за взаимодействие
между Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество и
Държавна агенция „Технически операции“ 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 (поверително)
ДВ, брой 63 от 09.08.2019 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
забрана на химическото оръжие и за контрол на
токсичните химически вещества и техните прекурсори

Закон за изменение и допълнение на Закона за
физическото възпитание и спорта
Закон за изменение и допълнение на Закона за
съсловната организация на магистър-фармацевтите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане
в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти
и на специални пощенски печати и за изваждане от
употреба на пощенски марки
ДВ, брой 65 от 16.08.2019 г.
Постановление № 199 от 9 август 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища през 2019 г.,
приета с Постановление № 97 на Министерския съвет
от 2019 г.
Постановление № 200 от 9 август 2019 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане, приет с Постановление №
243 на Министерския съвет от 1998 г.
Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда
за провеждане на диагностика, профилактика и
контрол на туберкулозата
Поправка в Наредба № 3 от 10 юли 2019 г. за реда за
идентифициране, деклариране, предоставяне на
статут и за определяне на категорията на
недвижимите културни ценности, за достъпа и
подлежащите
на
вписване
обстоятелства
в
Националния публичен регистър на недвижимите
културни ценности (ДВ, бр. 57 от 19 юли 2019 г.)
ДВ, брой 66 от 20.08.2019 г.

Правилник
за
дейността
на
консултативен съвет за младежта

Националния

Наредба № 16 от 1 август 2019 г. за придобиване на
квалификация по професията „Авиационен техник“
Поправка в Правилника за дейността на Комисията за
защита на личните данни и на нейната администрация
(ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г.)
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2015 г. за фитосанитарния контрол
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59
от 2006 г. за управление на безопасността в
железопътния транспорт
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46
от 2012 г. за реда и начина за изплащане на
компенсации
от
Фонда
за
компенсиране
на
инвеститорите
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50
от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността
на инвестиционните посредници и осъществяването
на надзор за спазването им
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 55
от 2017 г. за определяне на регулираните пазари от
трети
държави,
които
са
еквивалентни
на
регулираните пазари или многостранни системи за
търговия в държава – членка на Европейския съюз,
или в друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство
ДВ, брой 67 от 23.08.2019 г.
Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за
изменение на Наредбата за посочване на нередности,
представляващи основания за извършване на
финансови корекции, и процентните показатели за
определяне размера на финансовите корекции по
реда на Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове,
приета с Постановление № 57 на Министерския съвет
от 2017 г.
Постановление № 203 от 15 август 2019 г. за
изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет
Постановление № 204 от 15 август 2019 г. за
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на
Министерството на икономиката за 2019 г. за
Държавно предприятие „Управление и стопанисване
на язовири“
Постановление № 205 от 15 август 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2019 г. за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт
Постановление № 206 от 15 август 2019 г. за
откриване на Научноизследователски институт в
структурата на Медицинския университет – Пловдив
Постановление № 207 от 15 август 2019 г. за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи, приет с
Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996
г.
Наредба № 5 от 13 август 2019 г. за подготовка и
представяне на искания до Европейската комисия
относно земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен
характер, за контрол за съответствие с продуктовата
спецификация и за водене на регистри на
производителите и контролиращите лица
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ДВ, брой 68 от 27.08.2019 г.
Правилник за изменение на Правилника за
организацията и дейността на Висшия съвет по
фармация
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2009 г. за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти
ДВ, брой 69 от 30.08.2019 г.
Постановление № 208 от 27 август 2019 г. за
одобряване
на
допълнителни
трансфери
по
бюджетите на общините за 2019 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална програма
„Оптимизиране
на
вътрешната
структура
на
персонала“, одобрена с Решение № 172 на
Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
национални програми за развитие на образованието
Постановление № 209 от 28 август 2019 г. за
одобряване на допълнителни трансфери по бюджета
на Министерството на земеделието, храните и горите
за 2019 г. за изплащане на обезщетения за
умрели/eвтаназирани животни, унищожени суровини
и храни от животински произход, фуражи, фуражни
суровини, фуражни добавки и инвентар и прилагане
на мерките за ограничаване и ликвидиране на
заболяването Африканска чума по свинете на
територията на Република България
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 62
от 2006 г. за изискванията към данните върху
опаковката и в листовката за употреба на
ветеринарномедицински продукт
Наредба за изменение на Наредба № 6 от 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, брой 70 от 03.09.2019 г.
Постановление № 211 от 29 август 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н15 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
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Наредба № 17 от 23 август 2019 г. за придобиване на
квалификация по професията „Техник-технолог в
хранително-вкусовата промишленост“
Наредба № 18 от 23 август 2019 г. за придобиване на
квалификация по професията „Програмист“
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на
потребителите и за ползване на водоснабдителните и
канализационните системи
Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от
2012 г. за условията и реда за издаване на
удостоверение
за
вписване
в
регистъра
на
консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор
Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от
2012 г. за условията и реда за издаване на
удостоверение
за
вписване
в
регистъра
на
консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57
от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост
на
националната
железопътна
система
с
железопътната система в рамките на Европейския
съюз

Постановление № 215 от 3 септември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на културата за 2019 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
Постановление № 216 от 3 септември 2019 г. за
одобряване
на
допълнителни
трансфери
по
бюджетите на общините за 2019 г. за финансово
осигуряване на дейности по национални програми за
развитие на образованието
Постановление № 217 от 5 септември 2019 г. за
приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите
и инициативните комитети заплащат предизборните
предавания по Българската национална телевизия и
Българското национално радио и техните регионални
центрове при произвеждането на изборите за
общински съветници и за кметове през 2019 г.
Наредба № 19 от 23 август 2019 г. за придобиване на
квалификация по професията „Данъчен и митнически
посредник“
Наредба № 20 от 23 август 2019 г. за придобиване на
квалификация по професията „Техник на електронна
техника“
Наредба № 21 от 23 август 2019 г. за придобиване на
квалификация по професията „Строител-монтажник“

ДВ, брой 71 от 10.09.2019 г.

Наредба № 22 от 23 август 2019 г. за придобиване на
квалификация по професията „Сътрудник социални
дейности“

Закон за изменение и допълнение на Закона за
военното разузнаване

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2015 г. за общообразователната подготовка

Постановление № 212 от 2 септември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2019 г. за изплащане на стипендии и на еднократно
финансово подпомагане по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2019 г., приета с
Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019
г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11
от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението
на учениците

Постановление № 213 от 2 септември 2019 г. за
изменение и допълнение на Устройствения правилник
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, приет с Постановление № 171 на
Министерския съвет от 2017 г.

Постановление № 218 от 5 септември 2019 г. за
изменение на Правилника за организацията и
дейността на Националната комисия за борба с
трафика на хора, приет с Постановление № 49 на
Министерския съвет от 2004 г.

Постановление № 214 от 2 септември 2019 г. за
приемане на Правилник за организацията и дейността
на Съвета за развитие на гражданското общество

Постановление № 219 от 5 септември 2019 г. за
одобряване
на
допълнителни
трансфери
по
бюджетите на общините за 2019 г. за финансово
подпомагане на общините за ремонт, възстановяване,
изграждане и довършване на военни паметници
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ДВ, брой 72 от 13.09.2019 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
измерванията

1 август – 15 септември 2019 г.

Постановление № 220 от 5 септември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища през 2019 г.,
приета с Постановление № 97 на Министерския съвет
от 2019 г.
Постановление № 221 от 5 септември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за 2019 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание и спорт
Постановление № 222 от 5 септември 2019 г. за
одобряване
на
допълнителни
трансфери
по
бюджетите на общините за 2019 г. за финансово
осигуряване на дейности по националните програми
„Осигуряване на съвременна образователна среда“ и
„Без свободен час“, одобрени с Решение № 172 на
Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
национални програми за развитие на образованието
Постановление № 223 от 5 септември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството
на
регионалното
развитие
и
благоустройството за 2019 г.
Постановление № 224 от 5 септември 2019 г. за
изменение и допълнение на Класификатора на
длъжностите в служба „Военна информация“, приет с
Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016
г.
Постановление № 225 от 9 септември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството
на
регионалното
развитие
и
благоустройството за 2019 г. за изпълнение на Проект
„Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260
до км 41+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до
пътен възел „Младост“)“
Постановление № 226 от 10 септември 2019 г. за
създаване на Национален съвет по миграция, граници,
убежище и интеграция и приемане на Правилник за
организацията и дейността на Националния съвет по
миграция, граници, убежище и интеграция
Постановление № 227 от 10 септември 2019 г. за
приемане на Наредба за форматите на данните и за
условията и реда за предоставяне на достъп до
информацията в Единната информационна точка
Наредба № 23 от 23 август 2019 г. за придобиване на
квалификация по професията „Продавач-консултант“
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Законопроекти
Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита на потребителите
Законопроектът е изготвен от Министерски съвет и
към момента е на етап обществено обсъждане.
Приемането му е необходимо с оглед изпълнение на
ангажиментите за членство на страната в Европейския
съюз и по-конкретно с цел създаване на условия за
прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС)
2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от
12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между
националните органи, отговорни за прилагането на
законодателството за защита на потребителите и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (Регламент
(ЕС) 2017/2394) и на Регламент (ЕС) 2017/1128 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г.
за трансграничната преносимост на услугите за
онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар
(Регламент (ЕС) 2017/1128).
Предлаганите промени следва да допринесат
подобряване на сътрудничеството в работата
контролните органи на държавите-членки на ЕС,
подобрят прилагането на законодателството
защита на потребителите и да допринесат
постигането на високо ниво на защита
потребителите.

за
на
да
за
за
на

Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа
Законопроектът е изготвен от Министерски съвет и
към момента е на етап обществено обсъждане. С него
се цели въвеждане в българското законодателство на
изискванията на
Директива (ЕС) 2017/828 на
Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива
2007/36/ЕО
по
отношение
на
насърчаването на дългосрочната ангажираност на
акционерите, наричана по–нататък „Директива (ЕС)
2017/828“, както и на мерки по прилагането на
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на
Комисията от 3 септември 2018 г. за определяне на
минимални
изисквания
за
прилагането
на
разпоредбите
на
Директива
2007/36/ЕО
на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на
идентификацията на акционерите, предаването на
информация и улесняването на упражняването на
правата на акционерите, наричан по-нататък
„Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212“, с оглед
постигане на пълно съответствие на националното
законодателство със същите.
Проект на Наредба за допълнение на Наредба №
Н-18 от 2006 г.
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На 16.08.2019 г. Министерство на финансите
публикува Проект на Наредба за допълнение на
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане
чрез фискални устройства на продажбите в
търговските обекти, изискванията към софтуерите за
управлението им и изисквания към лицата, които
извършват продажби чрез електронен магазин
(„Наредбата“). Проектът към момента е на етап
обществено обсъждане.
Предлага се удължаване на сроковете за изпълнение
на
изискванията
на
Наредбата,
отчитайки
комплексния характер на процесите по привеждане в
съответствие с новите правила и затрудненията на
бизнеса при доработката на софтуера за управление
на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Както
за регистрираните, така и за нерегистрираните по
ЗДДС лица се предвижда срокът за постигане на
съответствие, вместо 30 септември 2019 г., да бъде 31
януари 2020 г., а срокът за подаване на информацията
относно използвания софтуер да е 31 март 2020 г.
Предлага се също така на средните и големите
предприятия, които отговарят на определени
изисквания, да бъде предоставена алтернативна
възможност за използване на софтуер за управление
на продажбите, генериращ стандартизиран одиторски
файл.
Проектът предвижда и удължаване на срока за
привеждане в съответствие с изискванията на
Наредбата на лицата, извършващи продажби на стоки
или услуги чрез електронен магазин, и които не
използват друг софтуер за управление на продажбите,
извършвани чрез електронния магазин, освен
софтуера на електронния магазин – до 31 март 2020
г. Предложеният срок, в който тези лица да подадат
информацията за използвания от тях софтуер, е 31
май 2020 г.

Съдебна практика
Решение № 66/ 29.07.2019 г. ВКС, Търговска
колегия, Второ отделение
Производството е по чл. 290 ГПК. С постановеното
решение Върховният касационен съд даде отговор на
въпрос дали уговорката в допълнителни споразумения
към договор за кредит за преструктуриране на
кредитно
задължение
чрез
прибавяне
на
просрочените задължения за лихви и такси към
размера на редовната главница представлява
анатоцизъм по смисъла на чл.10, ал.3 ЗЗД.
ВКС потвърждава извода на въззивния съд, че
уговорките
в
сключените
допълнителни
споразумения, по които страна е физическо лице –
потребител, за увеличаване на главницата чрез
прибавяне на изтекли лихви и начисляване върху тях
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на възнаградителни лихви, са нищожни на основание
чл.26, ал.4, във вр. с чл.10, ал.3 ЗЗД, тъй като е
налице
анатоцизъм,
доколкото
Наредба
№
9/03.04.2008г. /отм./ или друга наредба на БНБ не
предвижда възможност за олихвяване на изтекли
лихви. Такава уговорка е допустима само между
търговци
на
основание
чл.294,
ал.1
ТЗ.
Преструктурирането по чл.13 от Наредба № 9 от
03.04.2008г. за оценка и класификация на рисковите
експозиции на банките и установяване на специфични
провизии за кредитен риск /отм./ не представлява
предвидена в наредба на БНБ възможност за
олихвяване на изтекли лихви по чл.10, ал.3 ЗЗД. От
друга страна олихвяването на просрочено задължение
за такси, вкл. чрез прибавяне на таксата към главница
по кредит, върху които се начислява възнаградителна
лихва, не представлява анатоцизъм по смисъла на
чл.10, ал.3 ЗЗД, тъй като таксите по своя характер не
са лихви, респективно по отношение на тях не е
налице олихвяване на изтекли лихви.
Решение на ВКС № 92 от 09.09.2019 г. ВКС,
Търговска колегия, Второ отделение
С постановеното решение Върховният касационен съд
даде отговор на въпрос дали констатираната от съда
нищожност по чл. 146 ЗЗП на уговорка в клауза от
договор за банков кредит, предвиждаща право за
банката-кредитор да променя едностранно размера на
договорната възнаградителна лихва по кредита,
обуславя нищожност и на съдържащата се в същата
клауза уговорка за заплащане от кредитополучателя
на договорна лихва в конкретно определен размер.
Съдебният състав постанови, че нищожността на
уговорката, предвиждаща правото за банка-кредитор
да променя едностранно размера на договорната
възнаградителна лихва по кредита, не обуславя
нищожност и на уговорката в същата клауза за
заплащане от кредитополучателя на договорна лихва
в размер, формиран като сбор от базисния лихвен
процент с точно определен към датата на подписване
на договора размер в проценти и договорна надбавка.
Решение № 19 08.08.2019 г. ВКС, Търговска
колегия, Второ отделение
С постановеното решение ВКС даде отговор на въпрос
относно характера на винкулираните акции и
правните последици от прехвърлянето им.
ВКС отмени решението на въззивния съд по
конкретното
дело
и
разясни
характера
на
винкулираните акции. Чл. 185, ал. 2, изр. 2 ТЗ
предоставя възможност в устава на акционерно
дружество да се предвидят и други условия за
прехвърляне на поименни акции, освен извършване
на прехвърлянето с джиро и вписване в книгата на
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акционерите, които до известна степен да ограничат
правата на акционерите за свободно разпореждане, в
интерес на АД и с оглед осигуряването на регулиран
персонален състав на същото – това са т.нар.
винкулирани акции. Характерна за този вид акции е
необходимостта от спазването на приетата в устава
квалифицирана
/утежнена/
процедура
за
прехвърлянето
им,
уредена
с
повелителни
разпоредби, притежаващи ограничителен, но в
същото време защитен, а обичайно и санкционен
характер, което налага стриктното им тълкуване и
прилагане. При нарушаване или заобикаляне на
установените изисквания, акциите не се считат
прехвърлени, както спрямо останалите акционери,
така и по отношение на дружеството, т.е.
прехвърлянето им не поражда действие спрямо тези
лица при условията на относителна недействителност.
В резултат на това, приобретателят не може да се
легитимира като акционер в дружеството и да
упражнява правата на такъв в ОСА.

Акцент на броя

Съгласно новата наредба, всички действащи към
момента икономически оператори трябва да извършат
задължителна регистрация и да докажат, че
отговарят на новите законови изисквания до 26
октомври 2019 г. Новите участници на пазара трябва
да се регистрират преди да започнат да извършват
съответните дейности в страната.
Необходима е отделна регистрация за всяка дейност,
която операторът извършва. След регистрация (за
една или повече дейности), се издава удостоверение
(отделно за всяка дейност) от министъра на
икономиката. При промени в регистрираните данни,
съответната администрация трябва да бъде уведомена
в рамките на 7 дни от настъпването им.
Санкцията, предвидена при извършване на дейност
без регистрация или при нарушаване на законовите
изисквания, е между 25 000 и 250 000 лв., а при
повторно нарушение - между 50 000 и 500 000 лв. В
случай на нарушение, законният представител на
юридическото лице също може да понесе санкция - в
размер от 1 000 до 10 000 лв.

Нови изисквания за фирми, търгуващи с нефт
Нов закон, регламентиращ търговията с нефт и
продукти от нефтен произход в България, влезе в сила
на 28 януари 2019 и въведе изисквания за
административна регистрация на всеки икономически
оператор, който извършва някоя от следните дейности
в страната:









Търговия на едро с нефт и продукти от нефтен
произход;
Търговия на дребно с нефт и нефтени горива
чрез бензиностанции;
Пълнене на нефтени горива в собствени
резервоари;
Съхранение на нефт и нефтени горива извън
данъчни складове;
Транспортиране на нефт и продукти от
нефтен произход;
Зареждане на бутилки с LPG извън данъчни
складове;
Дистрибуция на бутилки с LPG;
Временно съхранение и/или зареждане на
резервоари от земеделски стопани на
собствени продукти от нефтен произход за
лично ползване.

Законът поставя определени изисквания за финансов
и технически капацитет, както и за предоставяне на
обезпечение, за да може икономическите оператори
да бъдат регистрирани за конкретната дейност, която
извършват.
Досега прилагането на закона беше отложено до
издаването на наредба, която да уреди процедурата
по регистрация и администриране. Такава наредба
беше приета на 23 юли 2019 г.
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Календар
“Intellectual
Property
&
Technology Transfer” training &
workshop
с
участието
на
дружество
„Делойт
24 септември Адвокатско
Лигъл” с презентация относно
2019 г.
новия
Закон
за
защита
на
търговската тайна.
гр. София, София Тех Парк, зала
125

2 октомври
2019 г.

Правни, данъчни и счетоводни
аспекти при отношенията с
медицински специалисти гр. София, офис Делойт, бул. Ал.
Стамболийски 103

Официални
обучения
и
сертифициране
от
Международната асоциация на
7-10 октомври професионалистите в областта
на поверителността на данните
2019
(IAPP)
гр. София, офис Делойт, бул. Ал.
Стамболийски 103
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Делойт се отнася към едно или повече дружества -членове на Делойт Туш Томацу Лимитид („ДТТЛ“), както и към глобалната мрежата от дружества –членове и свързаните с тях дружества.
ДТТЛ (наричано също „Мрежата на Делойт“) и всяко дружество-член са юридически самостоятелни и независими лица. ДТТЛ не предоставя услуги на клиенти. Моля, посетете
www.deloitte.com/about, за да научите повече.
Делойт Лигъл означава правната практика на дружества - членове на Делойт Туш, Томацу Лимитид, свързани или асоциирани дружества, които предоставят правни услуги. Поради законови и
регулаторни причини, не всички дружества - членове предоставят правни услуги.
Настоящата комуникация съдържа единствено обща 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. Преди да вземете каквото и да е било решение или да предприемете действия,
които биха имали отражение върху вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с квалифициран професионален консултант.
Никое дружество от Мрежата на Делойт не носи отговорност за каквито и да е загуби, претърпени от което и да е лице, осланящо се на настоящата публикация.
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