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Обнародвани нормативни актове
Закон
за
изменение
и
допълнение
Гражданския процесуален кодекс

на

ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г.
Обнародваните изменения са в областта на
заповедното
производство
и
касаят
продължителността на сроковете за изпълнение,
възраженията срещу заповедта за изпълнение и други
въпроси, свързани със защитата на потребителите.
Промените са в сила от 24 декември 2019 г.
Срокът, с който разполагат длъжниците, за да платят
след издадена заповед за изпълнение, става
едномесечен, вместо двуседмичен. Предвижда се и
срок от един месец за възражения срещу заповедта,
както и известия относно по-високите разноски в
случай на неизпълнение или възражение. Един месец
вече ще е и срокът за обжалване на разпореждането
за незабавно изпълнение. Променя се и срокът за
обжалване на действията на съдебния изпълнител,
който
става
двуседмичен
вместо
досегашния
едноседмичен.
Друга важна промяна е относно правилото къде се
подават заявленията за издаване на заповеди за
изпълнение срещу потребител – това вече няма да
става до районния съд по постоянния адрес на
длъжника, а до този, в който се намира настоящият му
адрес, освен ако няма липса на такъв. За длъжниците
без качеството потребител остава предишната
подсъдност – по постоянен адрес или седалище.
Заявителите ще са длъжни към искането за издаване
на заповед за изпълнение да прилагат договора, от
който
произтича
вземането
им,
заедно
с
приложенията и общите условия, ако искат да им бъде
издадена заповед за изпълнение срещу потребител.
Ако съдът установи, че искането се основава на
неравноправна клауза, сключена с потребител, ще
отказва издаването на заповедта.
Промяната, която касае банките, е, че в случай на
искане за издаване на заповед въз основа на
извлечение от счетоводните им книги те трябва да
представят и „документа, от който произтича
вземането на банката, заедно с всички негови
приложения,
включително
приложимите
общи
условия“.
Нови са и правилата за спиране на принудителното
изпълнение на заповедта, когато е издадена срещу
потребител. Предвижда се, че обезпечението, което
внася длъжникът – потребител, е до една трета от
вземането.
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След влизане в сила на измененията в ГПК, съдът,
постановил незабавното изпълнение, ще може да го
спре и без да е необходимо обезпечение, когато е
направено искане за това, подкрепено с писмени
доказателства, че вземането не се дължи, или че се
основава на неравноправна клауза в договор,
сключен с потребител, или че неправилно е изчислен
размерът на вземането по договор с потребител.
Определението за спиране подлежи на незабавно
изпълнение, независимо от обжалването му.
Закон за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс
ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.
С измененията в ДОПК се въвеждат правила за
автоматичен обмен на информация за трансгранични
данъчни схеми във връзка с Директива (ЕС) 2018/822
за изменение на Директива (ЕС) 2011/16. Според
новите правила приходната администрация ще
получава информация за трансгранични данъчни
схеми с потенциален риск от избягване на данъчно
облагане от задължените за това лица - консултанти
или данъчно задължени лица.
Въвежда се законова дефиниция за трансгранична
данъчна схема – когато засяга повече от една държава
членка или държава членка и трета държава извън ЕС,
когато са изпълнени и допълнителни условия,
уредени в закона. Подробно се определят и
категориите
трансгранични
данъчни
схеми
с
потенциален риск от избягване на данъчно облагане,
а именно следните схеми:


С условие за поверителност;



Когато
консултантът
има
право
на
възнаграждение в зависимост от данъчното
предимство;



При предприемане на целенасочени действия
за придобиване на дружество с данъчни
загуби;



Която предвижда резултат, при който има
преобразуване/преквалифициране/превръща
не на доход в имущество/капитал/дарение/
друг вид доход, облагаеми с по-ниска/нулева
ставка;



Последователни сделки с прехвърляне на
средства с участие на междинни образувания
с цел обезсилване/компенсиране;



При
трансгранични
плащания,
представляващи
признати
за
данъчни
разходи, между две или повече свързани лица,
при определени условия;
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Приспадане на разход за амортизация на един
и същ актив в повече от една държава;



Когато се иска избягване на двойното данъчно
облагане в повече от една държава за един и
същ доход;



Други, изрично изброени.

Законът вече различава два вида консултанти.
Първата група включва всяко лице, което изготвя,
предлага на пазара, организира или управлява
прилагането
или
предоставя
за
прилагане
трансгранична данъчна схема с потенциален риск от
избягване на данъчно облагане. Втората група
включва всяко лице, поело задължение да предостави
пряко или чрез други лица помощ, съдействие или
консултация
по
отношение
на
изготвянето,
предлагането
на
пазара,
организирането,
управлението или предоставянето за прилагане на
трансгранична данъчна схема. Тъй като втората група
консултанти участват или подпомагат само отделна
част от схемата, е възможно да не знаят, че участват
в трансгранична данъчна схема, попадаща в някоя от
категориите, предвидени в закона. Поради това е
предвидено,
че
лицето
може
да
представи
доказателства, че не е знаело, и може основателно да
се предполага, че не е знаело, че е участвало в такава
схема. Така „консултанти“ по смисъла на новите
правила
могат
да
бъдат
адвокати,
данъчни
консултанти, счетоводители, финансови съветници, а
също така банки, инвестиционни или застрахователни
посредници и други.
Предвижда се консултантите, съответно данъчно
задължените лица, в срок до 31 август 2020 г. да
подадат информация за всяка трансгранична данъчна
схема, първата стъпка по прилагането на която е
извършена между 25 юни 2018 г. и 30 юни 2020 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки
ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.
Приетите промени в Закона за обществените поръчки
(ЗОП) са свързани с функционалностите на
планираната
за
въвеждане
централизирана
електронна платформа, служеща като инструмент за
електронно възлагане на обществени поръчки.
Измененията
предвиждат
разширяване
на
съдържанието на Регистъра на обществените поръчки
(РОП), като в него от 1 януари 2020 г. ще се
публикуват решенията на възложителите в хода на
дадена поръчка, документациите, протоколите и
докладите на комисиите при възлагане на поръчките,
както и всички договори за изпълнение и
подизпълнение, правила и критерии за поръчки.
Самият
регистър
ще
представлява
част
от
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електронната платформа, а документите, съдържащи
се в него относно всички обществени поръчки, се
обособяват на платформата в отделна електронна
преписка.
Въвеждането на платформата опростява процеса по
обявление
за
изменение
или
допълнителна
информация
по
обществена
поръчка,
като
възложителите вече могат самостоятелно и без
намесата на Агенцията по обществени поръчки да
изпращат обявлението за публикуване в РОП и
Официалния вестник на Европейския съюз.
Измененията засягат и установените в практиката
затруднения при прилагането на чл. 21 от ЗОП в
частта му, засягаща прогнозната стойност на дадена
поръчка. В новата редакция на ЗОП се посочва
начинът, по който може да бъде определена
актуалната пазарна стойност на обществена поръчка
(чрез пазарни проучвания или консултации), но тези
способи не се предвиждат като задължение на
възложителя. Що се отнася до момента на определяне
на прогнозната стойност, той трябва да бъде актуален
към датата на откриване на поръчката.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране
ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.
Целта на приетите промени в Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия
за
колективно
инвестиране
(ЗДКИСДПКИ) е да се осигури съответствие на
националното законодателство с разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2017/1131 по отношение на дейността
на управляващите дружества, лицата, управляващи
алтернативни
инвестиционни
фондове,
алтернативните
инвестиционни
фондове
и
колективните инвестиционни схеми.
Новите изменения въвеждат дефиниция на понятието
„значително влияние“, свързано с предвиденото
инвестиционно
ограничение
на
управляващото
дружество да придобива акции с право на глас.
Значителното влияние е дефинирано като „пряко или
непряко притежаване на 20 на сто или повече от
гласовете в общото събрание на емитент“. Създава се
и изискване проспектът на колективна инвестиционна
схема, която има различни класове дялове, да
съдържа описание на характеристиките, които са
специфични за всеки клас с ясно посочване на
разликите между отделните класове. Измененията в
ЗДКИСДПКИ създават възможност за прилагане на
принудителни административни мерки в случаи, в
които управляващо дружество или лице, управляващо
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алтернативни инвестиционни фондове, както и
колективна
инвестиционна
схема
или
друго
предприятие за колективно инвестиране, извършва
сделки или операции в нарушение на Закона за
мерките срещу изпирането на пари и на актовете по
прилагането му.

Законопроекти
Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за административните нарушения и
наказания
Проектът е внесен от Министерски съвет и е на етап
обществено обсъждане.
Проектът на Закона за изменение и допълнение (ЗИД)
на Закона за административните нарушения и
наказания
(ЗАНН)
има
за
основни
цели
осъвременяване на уредбата на някои традиционно
съществуващи
институти
в
областта
на
административното наказване – маловажният случай
на
административно
нарушение,
давността,
резолюцията за прекратяване, възобновяването на
производството; създаване на нови възможности за
приключване
на
административнонаказателното
производство в кратки срокове; ускоряване на
събирането на публичните държавни вземания;
повече превантивни антикорупционни мерки при
осъществяване на контролната и санкционна дейност
на администрацията – само писмена форма на
предупреждението, разширяване кръга на лицата,
които
могат
да
искат
възобновяване
на
производството, законово установени изисквания за
съдържанието на резолюцията и др.; създаване на
ефективни правни гаранции за правото на защита на
гражданите в извънсъдебната фаза на производството
и други.
Гражданите, едноличните търговци и юридическите
лица с наложени глоби или имуществени санкции, ще
могат да платят 80 на сто от сумата, посочена в
наказателното постановление, ако го направят в
срока на обжалване. С възможността за частично
плащане на глобата се цели повишаване на
събираемостта,
навременност на санкцията и
облекчаване на съдилищата от голям брой дела, тъй
като при плащането в намален размер няма да може
да се обжалва размерът на наложената санкция.
Предвижда се обаче наказателното постановление да
може да се обжалва по отношение на другото по вид
административно наказание, ако има наложено такова
наред с глобата или относно отнети вещи в полза на
държавата. Самият нарушител ще избира дали да се
възползва от плащане на глобата или имуществената
санкция в намален размер или да обжалва пред съда
цялото наказателно постановление.
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Въвежда се и т.нар. споразумение, което ще позволи
приключване
на
административнонаказателното
производство в кратки срокове. Наказващият орган е
длъжен да разясни на лицето за правните
възможности и последици от споразумението. То се
съставя в писмена форма между страните и се издава
вместо наказателно постановление. При сключването
му е предвидено намаляване на размера на глобата
или имуществената санкция - в размер на 70 % от
минимума, предвиден за извършеното нарушение, а
когато в закона не е предвиден минимум – по
договаряне между страните, но не повече от 70 % от
половината от максимума. Споразумение няма да
може да се сключи в четири случая:







за повторно извършено нарушение, когато
нарушението не попада в дефиницията за
повторност по силата на специален закон;
за нарушение, извършено в едногодишен
срок от влизане в сила на акт, с който на
нарушителя е наложено административно
наказание или е издадено предупреждение за
нарушение от същия вид;
когато деянието съставлява престъпление;
когато признанието на нарушителя не се
подкрепя от материалите по преписката.

Споразумението е окончателно и има последиците на
влязло в сила наказателно постановление. Сумата се
заплаща в 14-дневен срок от сключването, а в случай,
че не бъде заплатена, наказващият орган обявява, че
не е постигнато споразумение и издава наказателно
постановление.
Ще могат да се обжалват предупреждението по чл. 28
ЗАНН, издадено при маловажен случай на нарушение,
резолюцията
за
прекратяване
на
административнонаказателното
производство
и
актовете на наказващия орган, когато са отнети вещи
в полза на държавата – от собственика на вещта.
Друга гаранция за упражняване правото на защита на
лицата е увеличението на процесуалните срокове.
Срокът за депозиране на възражения срещу
съставения акт за установява на административно
нарушение се увеличава от 3 на 7 дни, а срокът за
оспорване на наказателни постановления – от 7 на 14
дни. Така гражданите и бизнесът ще имат повече
време да организират защитата на своите права и
законни интереси.
Урежда се и възможността, при изрично заявено
желание от лицето, за връчване на наказателното
постановление чрез изпращане на съобщение до
персонален профил, регистриран в информационната
система за сигурно електронно връчване като модул
на Единния портал за достъп до електронни
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административни услуги по смисъла на Закона за
електронното управление.
За първи път се наблюдава предложение за уредба на
съкратеното съдебно производство при съдебния
контрол върху законосъобразността на санкционните
актове на администрация с цел ускоряване на процеса
и намаляване натовареността на компетентните
съдилища.

Съдебна практика
Тълкувателно решение № 1/2019 г. на ВКС
относно надлежните страни в производството по
несъстоятелност на банкова институция
Образуваното тълкувателно дело от 2019 г. дава
отговор на въпроса: „Кои са надлежните страни в
производството по предявен иск по чл. 59 ал. 3 и чл.
59 ал. 5 от Закона за банковата несъстоятелност и поконкретно - следва ли обявената в несъстоятелност
банка да участва като страна (ответник) в
производството по тези искове?”.
Исковете по чл. 59, ал. 3 или ал. 5 от Закона за
банковата несъстоятелност (ЗБН) са свързани с
обявяване на недействително прихващане по
отношение на кредиторите на несъстоятелността в
случаите, когато „кредиторът е придобил вземането и
задължението си преди датата на решението за
откриване на производство по несъстоятелност, но
към момента на придобиване на вземането или
задължението
е
знаел,
че
е
настъпила
неплатежоспособност или че е поискано откриване на
производство по несъстоятелност“ (ал. 3) и когато
прихващането е извършено от кредитор или от
банката
„след
началната
дата
на
неплатежоспособността
или
след
датата
на
поставянето на банката под специален надзор при
условията и по реда на глава единадесета, раздел VІІІ
от Закона за кредитните институции, включващ
наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон“
(ал. 5).
Търговската колегия на ВКС постанови, че съгласно
уредбата
в
ЗБН
и
Търговския
закон
(ТЗ)
процесуалното представителство на банката в делата
по иск с правно основание чл. 59, ал. 3 или ал. 5 ЗБН
се осъществява от синдика на банката. Участието на
синдика в това производство е с оглед защита на
интересите на кредиторите на несъстоятелността и
масата на несъстоятелността, като съблюдаването на
интересите на несъстоятелната банка е извън рамките
на производството по несъстоятелност (чл. 2, ал. 2
ЗБН). Несъстоятелната банка е уредена единствено
като
управлявана
от
синдика
маса
на
несъстоятелността, поради което и възникването на
правен спор между нея и синдика като спор между
ищец и ответник е изключено. Ответник в
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производствата по искове с правно основание чл. 59,
ал. 3 или ал. 5 е само другата страна по оспореното
материално
правоотношение,
т.е.
кредиторът,
извършил прихващане. Банката не може да се
разглежда като самостоятелен правен субект в
процесуалното й качество на ответник по иска.
Определение № 42/22.01.2020 г. на ВКС относно
случаите при вече образувано арбитражно
производство и възражение на ответника за
неподведомственост на държавния съд
Касационният въпрос се отнася до това следва ли
съдът да се произнесе за съществуването и
действителността
на
арбитражна
клауза,
ако
ответникът
е
направил
възражение
за
неподведомственост поради наличието на тази
клауза.
Търговската колегия на ВКС постанови, че в случаите,
когато арбитражно производство е вече образувано,
арбитражният съд е този, който има компетентност да
прецени действителността на арбитражната клауза.
Следователно, ако има образувано дело по реда на
ГПК относно действителността на договор, съдът
следва да спре производството пред него. Едва след
като арбитражният съд постанови своето решение,
страна по спора може да иска отмяна на това решение
от ВКС и тогава съдът може да прецени
предпоставките за допустимост на иска.
Други обнародвани нормативни актове
ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.
Закон
за
бюджета
на
здравноосигурителна каса за 2020 г.
Закон за бюджета на
осигуряване за 2020 г.

Националната

държавното

обществено

Закон
за
ратифициране
на
Гаранционното
споразумение между Република България, като
Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като
Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от
10
октомври
2019
г.
между
Европейската
инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“
ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна
газова връзка Гърция – България“
Постановление № 321 от 12 декември 2019 г.
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
утвърдените
разходи
по
области
политики/бюджетни програми по
бюджета
Министерството на труда и социалната политика
2019 г.

за
на
на
на
за
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Постановление № 322 от 12 декември 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 № 332 от 13 декември 2019 г. за
приемане
на
график
за
използване
на
Централизираната електронна платформа по чл. 39а,
ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Постановление № 333 от 13 декември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи за 2019 г.
Постановление № 334 от 13 декември 2019 г. за
изменение и допълнение на Тарифата за таксите,
които се събират по Закона за хазарта, приета с
Постановление № 289 на Министерския съвет от 2012
г.

държавния бюджет на Република България за 2019 г.
максимални размери на ангажиментите за разходи и
нови задължения за разходи, които могат да бъдат
поети през 2019 г. по бюджета на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
Наредба № Н-18 от 5 декември 2019 г. за реда за
регистрация на служебните моторни превозни
средства на структура на НАТО и/или на изпращаща
държава и на личните моторни превозни средства на
военнослужещите и членовете на цивилния компонент
от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са
част от структура на НАТО, разположена на
територията на Република България, както и на
придружаващите ги зависими лица
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22
от 2009 г. за Централния кредитен регистър
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12
от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.

Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за
утвърждаване на образци на заповед за изпълнение,
заявление за издаване на заповед за изпълнение и
други
книжа
във
връзка
със
заповедното
производство
Наредба за изменениe и допълнение на Наредба №
РД-07-7 от 2019 г. за включване в механизма лична
помощ
ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.
Закон за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Постановление № 337 от 17 декември 2019 г. за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, приет с Постановление № 74 на
Министерския съвет от 1991 г.
Постановление № 338 от 18 декември 2019 г. за
приемане на Наредба за концесиите за добив на
минерална вода
Постановление № 339 от 18 декември 2019 г. за
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Постановление № 342 от 18 декември 2019 г. за
одобряване
на
допълнителни
трансфери
по
бюджетите на общините за 2019 г.
Постановление № 345 от 18 декември 2019 г. за
извършване на промени на утвърдените със Закона за
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Закон за изменение на Закона за социалните услуги
Закон за
ратифициране на Изменението на
Споразумението за предоставяне на консултантски
услуги между Министерството на околната среда и
водите на Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие от 28 септември
2016 г., подписано на 4 декември 2019 г.
Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за
определяне размера на минималната работна заплата
за страната
Постановление № 363 от 19 декември 2019 г. за
изменение
и
допълнение
на
Наредбата
за
финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, приета с
Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017
г.
ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.
Постановление № 375 от 27 декември 2019 г. за
приемане на Правилник за организацията и дейността
на Съвета по киберсигурността
Постановление № 376 от 27 декември 2019 г. за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за държавната собственост, приет с
Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006
г.

15.12.2019 г. – 31.01.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните
помощи за профилактика и рехабилитация
ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г.
Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за
съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване
и
съхранение
на
данни
от
работодателите,
осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица
Постановление № 373 от 27 декември 2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2019 г.
ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.
Постановление № 380 от 30 декември 2019 г. за
приемане на Наредба за условията и реда за издаване
на разрешение за освобождаване по Закона за защита
от вредното въздействие на химичните вещества и
смеси
Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Постановление № 382 от 31 декември 2019 г. за
изменение на Правилника за устройството и
функциите
на
Националния
инспекторат
по
образованието, приет с Постановление № 36 на
Министерския съвет от 2018 г.
Постановление № 1 от 3 януари 2020 г. за приемане
на актуализиран Списък със защитените от държавата
специалности от професии за учебната 2020/2021
година и на актуализиран Списък със специалности от
професии, по които е налице очакван недостиг от
специалисти на пазара на труда, за учебната
2020/2021 година
ДВ, бр. 3 от 10.01.2020 г.
Споразумение 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, сключено чрез
размяна на писма
Наредба № 8121з-36 от 7 януари 2020 г. за реда за
организацията и разпределянето на работното време,
за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките на
държавните
служители
в
Министерството
на
вътрешните работи
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни
възнаграждения на държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и размера на началните и
максималните заплати за длъжност на лицата,
работещи по трудово правоотношение
ДВ, бр. 4 от 14.01.2020 г.
Постановление № 2 от 9 януари 2020 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за общите изисквания към
информационните
системи,
регистрите
и
електронните административни услуги, приета с
Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за
българското гражданство
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14
от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на
органите на съдебната власт до Регистъра на
населението – Национална база данни „Население“
ДВ, бр. 5 от 17.01.2020 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44
от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания
към животновъдните обекти
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения
въз основа на регистъра на населението
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10
от 2003 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при
работа
ДВ, бр. 6 от 21.01.2020 г.
Постановление № 4 от 17 януари 2020 г. за създаване
на Център за комплексно обслужване на деца с
увреждания и хронични заболявания – Бургас
ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.
Постановление № 5 от 21 януари 2020 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.
Постановление № 6 от 22 януари 2020 г. за създаване
на Национален борд за разследване на произшествия
във въздушния, водния и железопътния транспорт и
за приемане на Правилник за дейността, структурата
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и организацията на Националния борд за разследване
на
произшествия
във
въздушния,
водния
и
железопътния транспорт

Постановление № 8 от 27 януари 2020 г. за закриване
на Координационния съвет по участието на Република
България в дейността на Съвета на Европа

Постановление № 7 от 22 януари 2020 г. за
одобряване
на
промени
по
бюджета
на
Министерството
на
регионалното
развитие
и
благоустройството за 2020 г. във връзка с учредяване
на еднолично акционерно холдингово дружество с
държавно участие в капитала „Български ВиК
холдинг“ – ЕАД, София

Постановление № 9 от 27 януари 2020 г. за изменение
и допълнение на нормативни актове на Министерския
съвет

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11
от 2004 г. за прегледите на корабите и
корабопритежателите

Постановление № 12 от 28 януари 2020 г. за приемане
на Наредба за условията и реда за осъществяване на
техническата
и
безопасната
експлоатация
на
язовирните стени и на съоръженията към тях и за
осъществяване на контрол за техническото им
състояние

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12
от 2010 г. за проверките по реда на държавния
пристанищен контрол

Постановление № 13 от 28 януари 2020 г. за
изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20
от 2011 г. относно правилата за безопасност и
стандартите за пътническите кораби

Постановление № 14 от 29 януари 2020 г. за
изменение
и
допълнение
на
Наредбата
за
административното
обслужване,
приета
с
Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006
г.

ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н18 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
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29
от 2006 г. за минималното ниво на кредитните
рейтинги на банките и за определяне на държавите,
международните финансови организации, пазарите и
индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от
Кодекса за социално осигуряване
Наредба № 1 от 16 януари 2020 г. за приемане на
фармако-терапевтично ръководство по пневмология и
фтизиатрия
ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г.
Закон за маслодайната роза
Закон за изменение и допълнение на Закона за
административното регулиране на икономическите
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход

8

Постановление № 10 от 27 януари 2020 г. за
изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет

Наредба № H-1 от 24 януари 2020 г. за условията и
реда за извършване на изследване за професионална
и психологическа пригодност в Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ и в териториалните й
служби
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
изменение и 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

Акценти на броя
Срокът за актуализация на вътрешните правила
по Закона за мерките срещу изпиране на пари
започна да тече
На 9 януари 2020 г. Държавна агенция „Национална
сигурност“ публикува на своята интернет страница
резюме на Националната оценка на рисковете от
изпиране на пари и финансиране на тероризъм в
България, списък на рискови събития за изпиране на
пари и финансиране на тероризъм и обобщена
матрица на рисковите събития. Общо 32 рискови
събития за изпиране на пари и 10 рискови събития за

15.12.2019 г. – 31.01.2020 г.

финансиране на тероризъм са регистрирани
резюмето на Националната оценка на риска.

в

Задължените лица, които следва да прилагат мерките
за превенция на използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари, трябва да
вземат предвид резултатите от Националната оценка
на риска при утвърждаване и/или актуализация на
вътрешните си правила. Промените следва да се
направят в срок от 6 месеца, считано от датата на
публикуване на Националната оценка на риска, т.е. в
срок до 9 юли 2020 г.
Комисия за защита на конкуренцията прие нов
образец на уведомление за концентрация и
указания за неговото попълване
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие
нов образец на уведомление за концентрации, както
и указания за изготвянето му. Те са в сила от началото
на годината.
Новите правила на КЗК предвиждат различен обем
информация, който следва да се предостави от
участниците в сделка по сливане или придобиване, в
зависимост от ефекта й върху конкуренцията на
пазара. Нотификацията на сделки, при които има
значително хоризонтално припокриване на пазарите
или значително свързани пазари, вече изисква
предоставянето на допълнителна пазарна, финансова
и корпоративна информация относно всеки съответен
пазар, позицията на участниците в сделката на
съответните пазари и очакваните ефекти на
хоризонтално препокритите или значително свързани
пазари.
Друга промяна касае сделки, подлежащи на
нотификация поради оборота на участниците, но с
очакван незначителен ефект върху конкуренцията на
пазара - при тях се предоставя по-малък обем
информация от изискваната досега. При нужда,
комисията вече предвижда възможност за насрочване
на консултация с участниците в сделката преди
подаване на уведомлението.
Измененията в Наредба
апарати се отлагат

Н-18

за

касовите

Влизането в сила на промените в Наредба Н-18 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, се отлага с шест месеца, считано от 31
януари 2020 г.
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Календар
26 февруари
2020 г.

Данъчен семинар на тема „Годишно
приключване и документация за
трансферно ценообразуване – как да
се подготвим?“
гр. София, офис
Стамболийски 103

27 февруари
2020 г.

Делойт,

бул.

Ал.

Семинар
на
тема
“Директният
маркетинг в контекста на Общия
регламент за защита на личните
данни“
гр. София, офис
Стамболийски 103

Делойт,

бул.

Ал.

24 март 2019 Участие на Димитър Попов – директор
Консултантски
услуги
в
г.
конференцията
„Тенденции
разплащанията 2020“

в

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 90,
1784 7-ми 11-ти километър
Бизнес център „Капитал форт“

15.12.2019 г. – 31.01.2020 г.
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