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Обнародвани нормативни актове 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

защита на потребителите 

(ДВ, брой 13 от 13.02.2020 г.) 

С измененията се създава правна рамка за прилагане 

на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394. Някои 

по-важните новости са: 

 Определят се компетентните органи за 

прилагане на законодателството за защита на 

потребителите, а Комисията за защита на 

потребителите (КЗП) е натоварена с 

функциите на единна служба за връзка и 

координатор между тях. 

 КЗП получава правомощия да издава решения 

за премахване на съдържание или 

ограничаване на достъп до онлайн интерфейс 

на търговци, които нарушават 

законодателството, свързано със защитата на 

потребителите.  

 Предвижда се нов размер на глобите и 

имуществените санкции при неизпълнение на 

разпоредбите на закона. 

С измененията се цели също предоставяне на 

гаранции, че потребителите на преносими услуги за 

онлайн съдържание, които се предоставят на 

територията на Република България по 

законосъобразен начин, имат право на достъп до тези 

услуги и могат да ги използват, когато временно се 

намират в друга държава-членка на ЕС. 

Намаляването се административната тежест чрез 

премахване на изискването за предоставяне на 

хартиен носител на документи, които могат да бъдат 

проверени в Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

платежните услуги и платежните системи 

(ДВ, брой 13 от 14.02.2020 г.) 

С измененията в Закона за платежните услуги и 

платежните системи се въвеждат изискванията на 

Регламент (ЕС) 2018/389 към доставчиците на 

платежни услуги в България и техните ръководни 

звена. Увеличават се размерите на някои 

финансовите санкции, които БНБ може да налага на 

нарушителите на закона и свързаните с него 

подзаконови нормативни актове. 

Съгласно измененията, доставчик на платежни услуги 

начислява на ползвател на платежни услуги еднакви 

такси за презгранични плащания в евро в рамките на 

Европейския съюз и за плащанията в лева в страната, 

които са на еднаква стойност и с един и същ вальор и 

които имат еднакви характеристики по отношение на 

иницииране, извършване и приключване на 

плащането. 

Други акценти от измененията: 

 Доставчик на услуги, за които общата стойност 

за всички изпълнени платежни операции през 

предходните 12 месеца надхвърля 2 млн. лв., 

уведомява Българската народна банка (БНБ) 

за извършваната дейност, като описва 

предоставяните услуги, посочвайки изрично, 

ако се прилага изключение. Новото е, че въз 

основа на уведомлението и след преценка на 

критериите, БНБ вписва доставчика на услуги 

в регистър или отказва вписването му, когато 

дейността не се квалифицира като 

извършвана по ограничен начин.  

 Доставчик на услуги, чиято дейност се 

квалифицира като извършвана по ограничен 

начин, ежегодно до 31 март предоставя 

информация на БНБ за общата стойност на 

всички изпълнени платежни операции през 

предходната календарна година. 

 Клиринг и сетълмент на платежни операции в 

левове, свързани с платежни карти, се 

извършват от системен оператор на система с 

окончателност на сетълмента, обработваща 

платежни операции, свързани с карти, която 

извършва нетен сетълмент в определен момент 

в RINGS, когато са изпълнени едновременно 

следните условия: 

1. издателите на платежните карти са 

доставчици на платежни услуги, лицензирани 

от БНБ, или клонове на доставчици на 

платежни услуги, извършващи дейност на 

територията на страната; 

2. мястото на продажба или терминалното 

устройство АТМ се намира на територията на 

страната. 

 

Проекти на нормативни актове   

Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, 

съхраняване и достъп до търговския регистър и 

до регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и 

достъп до търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел е изготвен от 
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Министерството на правосъдието и е на етап 

обществено обсъждане. 

Предложените промени засягат малките и средните 

предприятия по смисъла на Закона за счетоводството 

(такива, покриващи поне два от трите критерия: 

балансова стойност на активите до 38 000 000 лв., 

нетни приходи от продажби до 76 000 лв. и/или 

средна численост на персонала за отчетния период до 

250 души). Проектът цели опростяване на механизма, 

по който тези предприятия и юридическите лица с 

нестопанска цел подават годишните си финансови 

отчети (ГФО). В момента, заедно със своя ГФО, 

малките и средните предприятия подават към 

Агенцията по вписванията и покани за общо събрание 

или протоколи от провеждането му, с които се доказва 

приемането на ГФО. Предложените изменения 

предвижда отпадане на изискването за прилагане на 

тези документи при подаване на ГФО. На тяхно място 

ще се подава само декларация от законния 

представител на търговеца или юридическото лице с 

нестопанска цел, удостоверяваща приемането на ГФО 

от компетентен орган. 

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за опазване на околната среда 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона 

за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС) е 

внесен в Народното събрание на 14.02.2020 г. от 

група народни представители, като първото му 

гласуване все още предстои.  

Предложените изменения включват разширяване на 

обхвата на дейностите, които трябва задължително да 

преминават през процедурата по оценка на 

въздействие върху околната среда (ОВОС). 

 Законопроектът предвижда всички дейности по 

изгаряне на опасни и неопасни отпадъци, както и 

дейностите по изгаряне при експериментални 

инсталации, да подлежат на задължителна ОВОС. 

Целта на предложените промени е да се засили 

ефективността на превантивния контрол по 

отношение на дейностите по изгаряне, криещи риск от 

излъчване на повече вредни емисии. Действащият 

ЗООС предвижда задължителна ОВОС при изгарянето 

на неопасни отпадъци само ако инсталациите са с 

капацитет за изгаряне на неопасни отпадъци над 100 

тона за денонощие.  

Съдебна практика 

Решение №134 от 10.02.2020 г. на ВКС относно 

действията на съда при наличие на нередовност 

на молба за откриване на производство по 

несъстоятелност 

Касационният въпрос се отнася до това трябва ли при 

наличие на нередовност на молба за откриване на 

производство по несъстоятелност по чл. 628, ал. 1 от 

Търговския закон (ТЗ) съдът да постанови решение по 

същество или трябва да остави молбата без движение 

и при неотстраняване на нередовностите – да 

прекрати производството.  

Документите, посочени в закона, представляващи 

приложение към молбата за откриване на 

производство по несъстоятелност, са: „препис от 

последния заверен от регистриран одитор годишен 

финансов отчет и баланс към датата на подаване на 

молбата, ако законът задължава търговецът да ги 

съставя; опис и оценка на активите и пасивите към 

датата на подаване на молбата; списък на 

кредиторите с посочване на адресите, вида, размера 

и обезпеченията на вземанията им; опис на личното 

имущество и имуществото съпружеска имуществена 

общност – за едноличния търговец и неограничено 

отговорния съдружник.“ 

Търговската колегия на ВКС разясни, че нередовност 

на молбата е налице при непредставяне на някой от 

документите по чл. 628 от ТЗ, с изключение на 

преписа от последния заверен от регистриран одитор 

годишен счетоводен отчет, когато е обявен в 

Търговския регистър. В случаите на нередовност 

съдът трябва да даде на длъжника указания за 

нейното отстраняване, а ако отстраняването не се 

случи, съдът трябва да остави молбата без 

разглеждане и да прекрати производството.  

Други обнародвани нормативни актове: 

ДВ, брой 10 от 04.02.2020 г. 

Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на 

социалната сигурност между Република България и 

Квебек 

Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно 

осигуряване между правителството на Република 

България и правителството на Република 

Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку 

Закон за ратифициране на Спогодбата между 

Република България и Ислямска република Пакистан 

за избягване на двойното данъчно облагане и 

предотвратяване на отклонението от облагане с 

данъци на доходите 

Постановление № 15 от 30 януари 2020 г. за 

изменение на Постановление № 65 на Министерския 

съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за 

звание на офицерите и сержантите в Националната 

служба за охрана 
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

от 2008 г. за условията и реда за атестиране на 

дипломатическите служители 

ДВ, брой 11 от 07.02.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

съдебната власт 

Постановление № 16 от 31 януари 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерския съвет за 2020 г. 

Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и 

техническа поддръжка на системата за конструктивни 

симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), 

включващи лицензи за операционна система „Linux“, 

версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за 

усвояване на новото оборудване” 

Наредба № 2 от 23 януари 2020 г. за приемане на 

фармако-терапевтично ръководство по кожни и 

венерически заболявания 

ДВ, брой 12 от 11.02.2020 г. 

Постановление № 17 от 6 февруари 2020 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане 

на Закона за Държавна агенция „Национална 

сигурност“, приет с Постановление № 23 на 

Министерския съвет от 2008 г. 

Постановление № 18 от 6 февруари 2020 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на 

Министерския съвет 

Международен договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, 

доставка на оборудване, софтуерни актуализации, 

услуги и обучение за поддръжка на 

Комплектомобилна производствена линия за метални 

конструкции (Material, Supply Equipment, Software 

Updates, Services and Training to support the Ultimate 

Building Machine)“ 

Наредба за изменение и допълнение 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 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и 

планирането на курсове за придобиване, повишаване 

на квалификацията и преквалификацията, за 

кандидатстването на военнослужещите и цивилните 

служители от Министерството на отбрана, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия за обучение в тях, както и за 

обучението на резервистите в курсове за 

придобиване, повишаване на квалификацията и 

преквалификацията 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 

от 2010 г. за организацията, дейността и условията и 

реда за финансиране на експертните съвети и на 

републиканските консултанти в системата на 

здравеопазването 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 

от 2006 г. за управление на безопасността в 

железопътния транспорт 

ДВ, брой  13 от 14.02.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 

от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци 

Инструкция № І-1 от 30 януари 2020 г. за реда за 

извършване на съвместни проверки на място на 

лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари от специализирана 

административна дирекция „Финансово разузнаване“ 

на Държавна агенция „Национална сигурност“ и 

Българската народна банка по прилагането на 

мерките за превенция на използването на 

финансовата система за целите на изпирането на 

пари. 
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Календар 

24 март 2020 

г. 

Участие на Димитър Попов – директор 
Консултантски услуги в 
конференцията  „Тенденции в 

разплащанията 2020“ 

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

Бизнес център „Капитал форт“ 

26 март 2020 
г. 

Deloitte Academy: Семинар на тема 
„Защита на търговската тайна -
практически въпроси“ 

гр. София, офис Делойт, бул. Ал. 
Стамболийски 103 

6 – 9 април 

2020 г.  

Официални обучения и 
сертифициране от Международната 
асоциация на професионалистите в 
областта на поверителността на 
данните (IAPP) 

гр. София, офис Делойт, бул. Ал. 
Стамболийски 103 
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правна практика на Делойт носи отговорност само за своите действия и бездействия, а не за тези на други юридически практики на Делойт. По правни, регулаторни и други причини не всички 

фирми-членове, техните асоциирани или свързани дружества предоставят правни услуги или са свързани с юридическите практики на Делойт. 

Настоящата комуникация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Делойт Туш Томацу Лимитид („ДТТЛ“) или някое от дружества – членове на глобалната 

мрежа или свързани с тях дружества (заедно наричани „Организацията 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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