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Тълкувателно решение № 1/2019 от 02.12.2019 г.
на ВКС относно задължението на работодателя да
предаде незабавно на работника или служителя
надлежно оформената трудова книжка след
прекратяване на трудовото правоотношение
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Обнародвани нормативни актове
Закон за марките и географските означения
Законът за марките и географските означения беше
обнародван в Държавен вестник на 13.12.2019 г.
Неговата цел е да транспонира в националното
законодателство разпоредбите на Директива (ЕС)
2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета за
сближаване на законодателствата на държавите
членки относно марките.
В новия закон се разширява кръгът на лицата, които
могат да получат достъп до досието на дадена марка,
съдържащо цялата документация по регистрацията и
последващите вписвания. Законът предвижда и
възможност за възобновяване на експертизата по
същество в етапите преди крайното решение за
регистрация, в случай че се прецени наличие на
основания за отказ на регистрацията. С цел
подобряване на трансграничната правна защита на
марките и географските означения, законът съдържа
разпоредби, даващи възможност на притежателя на
марка да забрани въвеждането на стоки от трети за
Европейския съюз страни на територията на България,
ако върху тези стоки или техните опаковки е поставен
знак, „който не може да бъде отличен в основните си
елементи“ от марката. Въвежда се и увеличение на
размера на налаганите глоби и имуществени санкции,
а в случай на системни нарушения е предвидена
възможност мястото, от където те се извършват, да
бъде запечатано за срок от три до шест месеца.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане
Законът за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО)
беше обнародван в Държавен вестник на 06.12.2019
г. Основната цел на промените е да се хармонизира
националното законодателство с изискванията на
Директива 2016/1164 на Съвета за установяване на
правила срещу практиките за избягване на данъци,
които пряко засягат функционирането на вътрешния
пазар (ATAD), и на Директива 2017/952 на Съвета за
изменение на Директива 2016/1164 по отношение на
несъответствията при хибридни образувания и
инструменти, включващи трети държави.
В тази връзка, в ЗКПО се създава нова глава,
регулираща специфичните правила при определяне
на данъчния финансов резултат в случаите на
хибридни несъответствия (хибридни инструменти и
хибридни образувания) и в случаите на данъчно
задължено лице, което е местно лице за данъчни цели
на
повече
от
една
юрисдикция.
Промените
предвиждат определени случаи, в които би било
налице хибридно несъответствие, и очертават
подходите за облагане или непризнаване за данъчни
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цели на определени
несъответствия.

плащания

при

хибридни

Измененията засягат и разпоредбите в глава
двадесета на ЗКПО, чрез която се въвеждат правила
за облагане при напускане в случаите на трансфери,
касаещи места на стопанска дейност. В тази връзка се
прилагат разпоредбите от Директива 2016/1164,
регулиращи случаите, в които данъчно задължено
лице подлежи на данъчно облагане върху сума, равна
на пазарната стойност на прехвърлените активи към
момента на напускане на активите минус стойността
им за данъчни цели.
С преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на
ЗКПО се правят съответните изменения и в Закона за
счетоводството (ЗСч).
Най-важните промени, на които трябва да се обърне
внимание,
са
свързани
с
публичността
на
финансовите отчети.




Една от промените е свързана с едноличните
търговци, чиито годишни финансови отчети не
подлежат на независим финансов одит, както
и тези еднолични търговци, които не са
осъществявали дейност. През отчетния период
те няма да публикуват своите ГФО и съответно
няма да декларират обстоятелството, че не са
осъществявали дейност в Търговския регистър
и регистър на ЮЛНЦ;
Друга промяна е, че предприятията (извън
едноличните
търговци),
които
не
осъществяват
дейност,
ще
декларират
еднократно това обстоятелство, а не както
досега – ежегодно. Декларирането ще се
осъществява с декларация по образец,
утвърден със заповед на министъра на
финансите. Декларирането ще се отнася до
отчетни периоди, започващи на и след 1
януари
2019
г.
Това
означава,
че
предприятията, които през 2019 г. не са
осъществявали дейност по смисъла на
Допълнителните разпоредби на ЗСч, следва
еднократно в срок до 31 март 2020 г. да
подадат декларация по образец, с която да
декларират липса на икономическа активност.

Ако дадено предприятие продължава да не
осъществява дейност и през следващата 2020 г., то
тогава в срок до 31 март на 2021 г. то няма да
декларира своята липса на активност, тъй като тя вече
е била декларирана по отношение на предходната
финансова 2019 г.

Законопроекти
Проект на постановление за изменение и
допълнение на Наредбата за общите изисквания
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към информационните системи, регистрите и
електронните административни услуги
Законопроектът е на етап обществено обсъждане
С изменението и допълнението на Наредбата за
общите изисквания към информационните системи,
регистрите и електронните административни услуги се
цели постигането на пълното транспониране на
Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент
и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно
достъпността
на
уебсайтовете
и
мобилните
приложения на организациите от обществения сектор.
Регламентира се прилагането на изключения от
задължението за достъпност на съдържанието на
интернет страниците и мобилните приложения и редът
и условията за изготвянето и одобряването на
оценката на тежестта и изискванията към нейното
съдържание.
Това
ще
даде
възможност
на
административни
органи,
на
доставчици
на
обществени услуги и на лица, осъществяващи
публични функции, при които е налице прекомерна
тежест по смисъла на Директива (ЕС) 2016/2102, да
докажат това обстоятелство и да прилагат облекчени
правила за достъпност.
С промените в наредбата се цели и създаване на
яснота относно приложимия стандарт, на който трябва
да отговаря съдържанието на интернет страниците и
мобилните
приложения
на
организациите
от
обществения сектор, както и въвеждане на
минималните изисквания към съдържанието на
декларацията за достъпност.
Сроковете за транспониране на Директива (ЕС) №
2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета
относно достъпността на уебсайтовете и мобилните
приложения на организациите от обществения сектор
са изтекли. В тази връзка Европейската комисия е
образувала процедура за нарушение срещу Република
България, която навлиза във финален етап. С оглед
на това се прилага разпоредбата на чл. 26 ал. 4 от
Закона за нормативните актове, определяща пократък срок за предложения и становища по проекта
на постановление за изменение и допълнение на
Наредбата
за
общите
изисквания
към
информационните
системи,
регистрите
и
електронните административни услуги.

Новости в европейското право
Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета за
изменение на Директива 2006/112/ЕО по
отношение на разпоредбите, отнасящи се до
дистанционните продажби на стоки и някои
вътрешни доставки на стоки
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Новоприетата
директива
на
Съвета
въвежда
допълнителни правила по отношение на електронните
интерфейси, улесняващи доставките на стоки за
данъчно незадължени лица в ЕС от данъчно
задължени лица, неустановени в ЕС. Целта на
промените е да се намали административната тежест
за неустановените в ЕС данъчно задължени лица, като
се разшири обхватът на сделките, минаващи през
системата за „обслужване на едно гише“.
Новите промени включват разпоредба, установяваща,
че „когато за данъчнозадължено лице се счита, че
самото то е получило и доставило стоки в
съответствие с член 14а, изпращането или превозът
на стоките се отнася към доставката, извършена от
това данъчнозадължено лице.“ Целта на тази
разпоредба е да се внесе яснота по отношение на чл.
14а от Директивата за ДДС. Той предвижда, че когато
чрез използването на електронен интерфейс данъчно
задължено лице улеснява дистанционните продажби
на стоки, внасяни от трети територии или трети
държави под формата на пратки със стойност,
ненадвишаваща 150 евро, или улеснява доставките на
стоки в рамките на Общността от данъчно задължено
лице, неустановено в нея, на данъчно незадължено
лице, се счита, че самото данъчно задължено лице,
което улеснява доставката, е получило и доставило
стоките. Следователно, тъй като в хипотезата на чл.
14а доставката от предприятие за потребител се
разделя на две доставки заради посредника
(електронния интерфейс), новите промени определят
към коя от тези доставки следва да се отнасят
изпращането или превозът на стоките с цел правилно
определяне на мястото на доставка.
Промените въвеждат и възможност за електронните
интерфейси да използват обслужването на едно гише
също за вътрешните доставки на клиенти, когато се
счита, че те самите са доставили стоките по силата на
член 14а, параграф 2 от Директивата за ДДС. Целта е
да се премахнат възникващите допълнителни
задължения
за
електронните
интерфейси
за
регистрация за целите на ДДС във всички държави
членки, в които притежават материално-стокови
запаси.

Съдебна практика
Тълкувателно решение № 1/2019 от 02.12.2019
г. на ВКС относно задължението на работодателя
да предаде незабавно на работника или
служителя
надлежно
оформената
трудова
книжка
след
прекратяване
на
трудовото
правоотношение
Образуваното тълкувателно дело от 2019 г. дава
отговор на въпросите: „От кой момент възниква и
става изискуемо задължението на работодателя да
предаде незабавно на работника или служителя
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надлежно
оформената
трудова
книжка
след
прекратяване на трудовото правоотношение, от кой
момент
работодателят
изпада
в
забава
за
изпълнението му, кога и как той се освобождава от
последиците на тази забава? Кога е налице незаконно
задържане на трудовата книжка и кога възниква
правото на работника или служителя да получи,
съответно – задължението на работодателя да заплати
обезщетението по чл. 226, ал. 2 KT и чл. 226, ал. 3,
изр. 2 КТ?“
В своето решение Гражданската колегия на ВКС
разясни, че в момента на прекратяването на трудовото
правоотношение
между
работодател
и
служител/работник
възниква
задължението
за
работодателя да предаде надлежно оформената
трудова книжка. ВКС разглежда две хипотези по
отношение на изискуемостта на това задължение –
когато в деня на прекратяване на трудовото
правоотношение
книжката
се
намира
при
работодателя
и
когато
тя
се
намира
при
работника/служителя. В случай, че трудовата книжка
се намира при работодателя, задължението е
изискуемо и работодателят изпада в забава за
изпълнението му от съответния ден на прекратяване
на трудовото правоотношение. В случай, че книжката
се намира при работника/служителя, изискуемостта
на задължението настъпва от момента, в който
трудовата книжка е предоставена за оформяне.
Във втората хипотеза работодателят изпада в забава
за изпълнение на задължението си от деня на
предоставяне на трудовата книжка за оформянето й.
Работодателят може да се освободи от последиците от
тази забава, като съобщи на работника/служителя
чрез писмо с обратна разписка да се яви, за да получи
лично книжката си съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредбата
за трудовата книжка и трудовия стаж.
Незаконното задържане на трудовата книжка е
налице, когато работодателят не я е върнал незабавно
след
предоставянето
й
от
страна
на
работника/служителя за вписване на необходимите
данни. Задължението на работодателя да заплати
обезщетение по чл. 226, ал. 2 и ал. 3, изр. 2 от
Кодекса на труда възниква от деня на прекратяване
на трудовото правоотношение, когато книжката се
намира при работодателя, и от деня на предоставяне
на трудовата книжка на работодателя, когато тя се
намира при работника/служителя. Обезщетението се
дължи до момента на изпълнение на задължението.

Други обнародвани нормативни актове:
ДВ, брой 95 от 03.12.2019 г.
Постановление № 295 от 28 ноември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Постановление № 296 от 28 ноември 2019 г. за
изменение на Постановление № 210 на Министерския
съвет от 2019 г. за приемане на план-сметка за
разходите по подготовката и произвеждането на
първи и втори тур на изборите за общински съветници
и кметове през 2019 г.
Постановление № 297 от 28 ноември 2019 г.
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
утвърдените
разходи
по
области
политики/бюджетни програми по
бюджета
Министерството на правосъдието за 2019 г.

за
на
на
на

Постановление № 298 от 28 ноември 2019 г.
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
утвърдените
разходи
по
области
политики/бюджетни програми по
бюджета
Министерския съвет за 2019 г.

за
на
на
на

Постановление № 299 от 28 ноември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерския съвет за 2019 г.
Постановление № 300 от 28 ноември 2019 г. за
одобряване на допълнителни трансфери за покриване
на неизпълнението на приходите по бюджета на
съдебната власт за 2019 г.
Постановление № 301 от 28 ноември 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 № 302 от 28 ноември 2019 г.
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
утвърдените
разходи
по
области
политики/бюджетни програми по
бюджета
Министерството на младежта и спорта за 2019 г.

за
на
на
на

Изменения към Анекса към Протокола от 1997 г. за
изменение
на
Международната
конвенция
за
предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.,
както е изменена с Протокола от 1978 г.
Споразумение между правителството на Република
България и Федералния съвет на Конфедерация
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Швейцария за полицейско сътрудничество в борбата с
престъпността
Наредба № Н-16 от 19 ноември 2019 г. за условията и
реда за изплащане на пари за представително
облекло на цивилните служители от Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за
атестиране на военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
Наредба за отменяне на Наредба № 8 от 2005 г. за
провеждане на задължителните начални, периодични
и предсъстезателни медицински прегледи на лица,
упражняващи физическо възпитание и спорт
Наредба № 1 от 22 ноември 2019 г. за условията и
реда за извършване на медицинските прегледи на
лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна
дейност
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ
Наредба № 15 от 21 ноември 2019 г. за приемане на
фармако-терапевтично ръководство за лечение на
гастроентерологичните заболявания
Наредба № 16 от 21 ноември 2019 г. за приемане на
фармако-терапевтично
ръководство
по
ендокринология и болести на обмяната
ДВ, брой 96 от 06.12.2019 г.
Постановление № 303 от 29 ноември 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
„Иновации в действие“, одобрени с Решение № 172 на
Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
национални програми за развитие на образованието
ДВ, брой 97 от 10.12.2019 г.
Постановление № 304 от 3 декември 2019 г. за
приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и
подбора при мобилност на държавни служители и за
създаване на Портал за работа в държавната
администрация
Постановление № 305 от 5 декември 2019 г. за
структурни промени в системата на здравеопазването
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Постановление № 306 от 5 декември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на образованието и науката за 2019
г.
Постановление № 307 от 5 декември 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 № 309 от 5 декември 2019 г. за
изменение и допълнение на Тарифата за таксите,
които се събират от Българския институт по
метрология, приета с Постановление № 95 на
Министерския съвет от 2013 г.
Постановление № 310 от 5 декември 2019 г.
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
утвърдените
разходи
по
области
политики/бюджетни програми по
бюджета
Министерството на вътрешните работи за 2019 г.

за
на
на
на

Постановление № 311 от 5 декември 2019 г. за
одобряване на допълнителни трансфери по бюджета
на Министерството на земеделието, храните и горите
за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и
действия
по
отношение
на
предотвратяване
разпространението на заболяването Африканска чума
по свинете на територията на Република България
Постановление № 312 от 5 декември 2019 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за условията и
реда за управление на средствата от Фонда за
безопасност на движението, приета с Постановление
№ 172 на Министерския съвет от 2011 г.
Постановление № 313 от 5 декември 2019 г. за
одобряване
на
промени
по
бюджета
на
Министерството на отбраната за 2019 г. във връзка с
увеличаване капитала на търговско дружество
Постановление № 314 от 5 декември 2019 г.
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
утвърдените
разходи
по
области
политики/бюджетни програми по
бюджета
Министерския съвет за 2019 г.

за
на
на
на

Постановление № 315 от 5 декември 2019 г.
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
утвърдените
разходи
по
области
политики/бюджетни програми по
бюджета
Министерството на икономиката за 2019 г.

за
на
на
на

Постановление № 316 от 5 декември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
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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.

Закон за изменение и допълнение на Закона за
изпълнение
на
Конвенцията
по
касетъчните
боеприпаси и Конвенцията за забраната на
използването,
складирането,
производството
и
трансфера на противопехотни мини и за тяхното
унищожаване

Постановление № 317 от 5 декември 2019 г. за
отменяне на Наредбата за реда и начина за
определяне в Патентното ведомство на марка като
общественоизвестна и марка, ползваща се с
известност на територията на Република България,
приета с Постановление № 229 на Министерския съвет
от 2007 г.

Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на
пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса

Постановление № 318 от 5 декември 2019 г.
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
утвърдените
разходи
по
области
политики/бюджетни програми по
бюджета
Министерството на отбраната за 2019 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката

за
на
на
на

Постановление № 319 от 5 декември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на икономиката за 2019 г.
Постановление № 320 от 6 декември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на отбраната за 2019 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от
движение и пускане в движение, временно отнемане,
прекратяване и възстановяване на регистрацията на
моторните превозни средства и ремаркета, теглени от
тях, и реда за предоставяне на данни за
регистрираните пътни превозни средства
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на
покойници
Наредба за допълнение на Наредба № Н-11 от 2014 г.
за определяне на изискванията за здравословна
годност на морските лица в Република България
ДВ, брой 98 от 13.12.2019 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
рибарството и аквакултурите
Закон за ратифициране на Споразумението за
извършване на Преглед на инвестиционната политика
на Република България между Република България, от
една страна, и Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна
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Наредба № 9 от 5 декември 2019 г. за защита на
горските територии от болести, вредители и други
повреди
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