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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
Закон за изменение и допълнение на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 58 от 2018 г. за изискванията за защита на
финансовите инструменти и паричните средства
на клиенти, за управление на продукти и за
предоставяне или получаване на
възнаграждения, комисиони, други парични или
непарични облаги
Постановление № 49 от 23 март 2020 г. за
изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки,
приет с Постановление № 73 на Министерския
съвет от 2016 г.
Постановление № 42 от 10 март 2020 г. за
изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари, приет с Постановление №
357 на Министерския съвет от 2018 г.

Проекти на нормативни актове



Проект на Закон за индустриалните паркове
Проект на национален стратегически документ
„Цифрова трансформация на България за периода
2020-2030 г.

Съдебна практика


Решение №178/12.03.2020 на ВКС по дело
№1991/2018
относно
случаите
на
недобросъвестно действие на управителя от
името на дружество

Акцент на броя
Пакет законодателни промени във връзка с извънредното
положение върху цялата територия на Република
България, обявено с Решение на Народното събрание от
13.03.2020 г.
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Обнародвани нормативни актове
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
Наредбата 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, чийто първоначален проект
беше разгледан в брой 91 на Правния бюлетин, е
обнародвана на 14.03.2020 г. и е в сила от същия ден.
С измененията в наредбата отпада на изискването за
малките и средните предприятия по смисъла на
Закона за счетоводството да подават заедно със своя
Годишен финансов отчет (ГФО) към Агенцията по
вписванията и покани за общо събрание или
протоколи от провеждането му, с които се доказва
приемането на ГФО. Промените важат и за
юридическите лица с нестопанска цел. Малките и
средните предприятия и юридическите лица с
нестопанска цел вече ще трябва да подават само
декларация от законния представител на търговеца
или юридическото лице с нестопанска цел,
удостоверяваща приемането на ГФО от компетентен
орган.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа
Законът за изменение и допълнение на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗИД на
ЗППЦК) е обнародван в Държавен вестник на
22.03.2020 г. Целта на закона е да се решат някои
ключови затруднения от областта на корпоративното
управление на публичните дружества.
Законът
въвежда
фигурата
на
„упълномощен
съветник“, който „по занятие анализира разкрита,
регулирана и друга информация, свързана с публични
дружества, с цел предоставяне на проучвания,
консултации
или
препоръки
във
връзка
с
упражняването на правото на глас на инвеститорите“.
Чрез упълномощения съветник се цели да се
подпомогне информираното вземане на решения от
инвеститорите по време на общото събрание на
акционерите на дружеството. Измененията въвеждат
задължение годишният финансов отчет за дейността
на дружеството да включва доклад за изпълнение на
политиката
за
възнагражденията,
по
който
регистрираният одитор задължително трябва да
изрази становище. Законът налага и изменения в
други нормативни актове като Закона за пазарите на
финансови инструменти, в който се създава
задължение
за
инвестиционните
посредници,
предоставящи услуга по управление на портфейл,
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включващ акции на дружества със седалище в
държава членка, допуснати до търговия на регулиран
пазар в държава членка, да приемат и публикуват
политика за ангажираност, както и информация за
изпълнението й.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 58 от 2018 г. за изискванията за защита на
финансовите инструменти и паричните средства
на клиенти, за управление на продукти и за
предоставяне
или
получаване
на
възнаграждения, комисиони, други парични или
непарични облаги
Наредбата е приета с решение на Комисията за
финансов надзор и е обнародвана в Държавен вестник
на 13.03.2020 г.
Основните изменения в Наредба № 58 от 2018 г.
засягат дейността на инвестиционните посредници,
които създават финансови инструменти, като целта на
наредбата е да се осигури по-силна защита на
интересите на инвеститорите. Промените въвеждат
пет категории, които инвестиционният посредник
трябва да използва при определянето на целевия
пазар за всеки финансов инструмент: „видове
клиенти, за които продуктът е предназначен; знания
и опит; финансово състояние с акцент върху
способността да се поемат загуби; склонност към
поемане на риск и съвместимост на риска/профила на
възвръщаемост на продукта с целевия пазар; и цели
и нужди на клиентите“. Въведено е задължение за
инвестиционния посредник да определя целевия
пазар на финансов инструмент, който възнамерява да
разпространява, „на по-конкретно равнище“ от
създателя
на
финансовия
инструмент.
Това
задължение се изразява в гарантиране, че продуктът
достига само до клиенти, с чиито нужди и цели той е
съвместим, както и преразглеждане на стратегията за
разпространение на създателя на финансовия
инструмент. Въпреки дадената възможност на
инвестиционния посредник да прецизира целевия
пазар обаче, той не може да се отклонява от
основните
решения,
взети
от
създателя
на
инструмента.
Постановление № 49 от 23 март 2020 г. за
изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки,
приет с Постановление № 73 на Министерския
съвет от 2016 г.
С приетите промени в Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки се цели привеждане
на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с
измененията
и
допълненията
в
Закона
за
обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г.

01.02.2020 г. – 17.02.2020 г.

Преобладаващата
част
от
измененията
и
допълненията
са
свързани
с
ползването на
Централизираната автоматизирана информационна
система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС
ЕОП). В тази връзка са прецизирани правилата за
подаване на заявления, оферти и конкурсни проекти,
за
работа
на
комисиите,
провеждането
на
процедурата конкурс за проект, както и събирането на
оферти с обява. Други изменения касаят някои
срокове в процеса по възлагане на обществени
поръчки.
Постановление № 42 от 10 март 2020 г. за
изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари, приет с Постановление №
357 на Министерския съвет от 2018 г.
Постановлението за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ППЗМИП) е обнародвано в
Държавен вестник на 10.03.2020 г. Промените целят
да хармонизират измененията от февруари и май 2019
г. на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП) и разпоредбите на ППЗМИП.
Промените в правилника включват Българската
народна банка в списъка от лица, които получават
достъп до определените от закона документи и
информация от издателите на електронни пари и
доставчици на платежни услуги във връзка със
създаването на централно звено за контакт.
Измененията
засягат
и
процеса
при
идентифицирането на рискове, които задължените
субекти по ЗМИП трябва да взимат под внимание при
прилагането на мерките за комплексна проверка на
клиента, като в правилника се прибавя отчитането на
нови фактори, посочени в Директива (ЕС) 2015/849. В
директивата като рискови фактори по отношение на
клиента са посочени: „дружества, които имат
номинални акционери или акции на приносител;
юридически лица или правни форми, които се
използват
за
управление
на
лични
активи;
предприятия, чиито разплащания се извършват
предимно в брой; и др.“ Постановлението предвижда
и отпадане на задължителното утвърждаване от ДАНС
по отношение на Вътрешните правила за контрол и
предотвратяване
на
изпирането
на
пари
и
финансирането на тероризма.

Проекти на нормативни актове
Проект на Закон за индустриалните паркове
Проектът на Закона за индустриалните паркове е
изготвен от Министерския съвет и се намира на етап
обществено обсъждане със срок до 10.04.2020 г.
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Целта на Закона е да създаде ясна нормативна основа
по
отношение
на
индустриалните
зони
и
технологичните паркове, като се регламентират
техническите и организационните условия за тяхното
създаване
и
функциониране.
Законопроектът
дефинира индустриален парк като „обособена
територия, разположена на територията на една или
повече общини, за която са осигурени устройствени,
технически и организационни условия най-малко за
производствени дейности“. Новият закон обхваща
регулацията както на държавни и общински, така и на
частни и съвместни индустриални паркове.
Структурата на територията на индустриалните
паркове и устройствените зони ще се определят с
подробен
устройствен
план.
Законопроектът
предвижда субектите, които може да извършват
дейност на територията на индустриален парк, да са
собствениците,
операторите,
инвеститорите
и
партньорите.
С
цел
оптимизиране
на
инфраструктурата се предлага изискване площта на
индустриалния парк да е не по-малка от 300 дка,
освен в случаите, когато паркът е специализиран за
високотехнологични дейности или когато тези
дейности са за услуги, които са „интензивно базирани
на знания“. Въвеждат се минимални изисквания към
вътрешната
техническа
инфраструктура
на
индустриалния парк, според които тя трябва да
включва „най-малко транспортно-комуникационна
система,
водоснабдителна
система,
както
и
електроразпределителна/електропреносна мрежа“.
Законът регламентира и държавната политика за
индустриалните паркове, като тя се провежда от
Министерския съвет, министъра на икономиката и
органите на местното самоуправление. Основните
правомощия на изброените органи са фокусирани
върху приемането и изпълняването на мерки за
стимулиране на индустриалните паркове. Тези мерки
могат да включват определяне на преференциални
размери на местни данъци и местни такси за
технически и административни услуги на територията
на парка. Със законопроекта се предлага и
създаването на регистър на индустриалните паркове,
в който се вписват видът и типът на парка,
собственикът, операторът, данни за допустимите
дейности и изградената вътрешна техническа
инфраструктура на територията на парка и др.
Проект на национален стратегически документ
„Цифрова трансформация на България за
периода 2020-2030 г.
В предложения стратегически документ са взети
предвид и целите на Програмата на ООН до 2030 г. за
устойчиво развитие и използването на новите
технологии за тяхното постигане.

01.02.2020 г. – 17.02.2020 г.

Документът определя визията, целите и приоритети на
политиката
за
цифровата
трансформация
на
Република България за периода до 2030 г. Отчита се
необходимостта от цифровата трансформация с оглед
създаване на
условия за конкурентоспособна
цифрова икономика до 2030 г.
Цели:


Разгръщане
на
инфраструктура.

сигурна

цифрова



Осигуряване
на
достъп
до
адекватни
технологични знания и цифрови умения.



Укрепване
на
капацитета
изследвания и иновации.



Отключване потенциала на данните.



Цифровизация в полза на кръгова ниско
въглеродна икономика.



Повишаване ефективността на държавното
управление и качеството на публичните
услуги.

за

научни

Очертаните приоритети (области на въздействие)
са: цифрова инфраструктура; киберсигурност; научни
изследвания и иновации; образование и обучение;
адаптиране на трудовия пазар – образование,
обучение и социална защита; цифрова икономика;
селско стопанство; транспорт; околна среда и климат;
здравеопазване; финанси; култура; дезинформация и
медийна
грамотност;
териториално
развитие;
цифрово управление; сигурност и участие на
гражданите в демократичния процес.
Основната цел на правителството за цифрова
трансформация за периода до 2030 г. е достигане на
средноевропейско
равнище
на
навлизане
на
цифровите технологии в българската икономика и
общество,
повишаване
на
ефективността
на
държавното управление, ефективно справяне с
основните социални предизвикателства и повишаване
сигурността на гражданите.

Съдебна практика
Решение №178/12.03.2020 на ВКС по дело
№1991/2018
относно
случаите
на
недобросъвестно действие на управителя от
името на дружество
Касационният въпрос се отнася до това приложима ли
е разпоредбата на чл. 40 от Закона за задълженията
и договорите (ЗЗД) към договори, сключени от
дружество с ограничена отговорност чрез управителя
му.
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Чл. 40, ЗЗД: Ако представителят и лицето, с което той
договаря,
се
споразумеят
във
вреда
на
представлявания, договорът не произвежда действие
за представлявания.
Търговската колегия на ВКС посочва, че съгласно чл.
141, ал. 2, изр. 2 от Търговския закон (ТЗ)
ограничения в представителната власт на управителя
нямат действие спрямо трети лица (освен в хипотезите
на няколко управители, чието самостоятелно действие
дружественият
договор
ограничава).
Волеизявлението
на
управителя
по
същество
представлява изразяване на воля на един субект от
друг субект и следователно ограничение на
представителната власт спрямо третите лица няма,
когато става въпрос за добросъвестно действие.
ВКС подчертава, че в Търговския закон има празнота
по отношение на сделки, при които третото лице
действа недобросъвестно и знае, че при договаряне с
дружество с ограничена отговорност чрез управителя
му нанася обективна вреда на търговеца. За такива
неуредени от Търговския закон случаи на основание
чл. 288 от ТЗ се прилагат правилата на ЗЗД.
Следователно разпоредбата на чл. 40 ЗЗД е
приложима и към договори, сключени от дружество с
ограничена отговорност чрез управителя му. На този
вид недействителност може да се позове само
увреденото лице.
За да може увреденото лице да се позове на чл. 40
ЗЗД,
действието,
извършено
от
името
на
представляваното лице, трябва да е действително и да
го обвързва, и налице трябва да бъде обективно
накърняване на интересите на лицето. Вредата,
породена от договора, може да настъпва веднага или
да е сигурно, че в бъдеще тя ще настъпи, като тя
следва и да не е незначителна. И управителят, и
третото лице трябва да са знаели за вредите, които
сключеният договор поражда за представляваното

дружество.
Акцент на броя
Пакет законодателни промени във връзка с
извънредното
положение
върху
цялата
територия на Република България, обявено с
Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
Закон за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение от
13 март 2020 г. на Народното събрание
Законът за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., беше
обнародван в Държавен вестник на 24.03.2020 г.

01.02.2020 г. – 17.02.2020 г.

Подробности за Закона можете да прочетете
специалния извънреден бюлетин на Делойт тук.

в

Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за
определяне на условията и реда за изплащане
на компенсации на работодатели с цел
запазване на заетостта на работниците и
служителите при извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13
март 2020 г.
Законът за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение от 13
март 2020 г. на Народното събрание, предвижда и
възможността НОИ да превежда 60 на сто от размера
на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на
осигурители,
отговарящи
на
определени
с
постановление на Министерския съвет критерии.
Повече за Постановлението и процедурата по
кандидатстване можете да прочетете в специалния
извънреден бюлетин на Делойт тук.

Други обнародвани нормативни актове:
ДВ, бр. 19 от 06.03.2020 г.
Постановление № 30 от 28 февруари 2020 г. за
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.
Постановление № 31 от 28 февруари 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г. за
непредвидени
и/или
неотложни
разходи
за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците
от
бедствия
по
бюджета
на
Министерството на земеделието, храните и горите за
2020 г.
Постановление № 32 от 28 февруари 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
Постановление № 33 от 28 февруари 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2020 г.
Постановление № 34 от 2 март 2020 г. за изменение
на Постановление № 343 на Министерския съвет от
2011 г. за определяне размера на частта от
продажната цена на дървесината и недървесните
горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
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Постановление № 35 от 4 март 2020 г. за изменение и
допълнение
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.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10
от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите
за заплащане от Националната здравноосигурителна
каса на лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и прилагане на механизми,
гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК
ДВ, бр. 20 от 10.03.2020 г.
Постановление № 36 от 5 март 2020 г. за одобряване
на допълнителни разходи по бюджета на Националния
статистически институт за 2020 г.
Постановление № 37 от 5 март 2020 г. за одобряване
на
допълнителни
разходи
по
бюджета
на
Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Постановление № 38 от 6 март 2020 г. за изменение и
допълнение на нормативни актове
Постановление № 39 от 6 март 2020 г. за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за
вписване в регистъра и за изискванията към дейността
на лицата, които осъществяват дейност по добиване,
преработване и сделки с благородни метали и
скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие,
приета с Постановление № 181 на Министерския съвет
от 2004 г.
Постановление № 40 от 8 март 2020 г. за одобряване
на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г. за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
регионалното развитие
Постановление № 41 от 9 март 2020 г. за изменение и
допълнение на Наредбата за криптографската
сигурност на класифицираната информация, приета с

01.02.2020 г. – 17.02.2020 г.

Постановление № 263 на Министерския съвет от 2003
г.

Наредба № Е-РД-04-1
топлоснабдяването

от

12

март

2020

г.

за

Постановление № 42 от 10 март 2020 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за мерките срещу изпирането на пари, приет с
Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018
г.

ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17
от 2018 г. за паричната и лихвената статистика и
статистиката на финансовите сметки

Закон за изменение на Закона за административното
регулиране на производството и търговията с оптични
дискове, матрици и други носители, съдържащи
обекти на авторското право и сродните му права

Закон за изменение и допълнение на Закона за
опазване на обществения ред при провеждането на
спортни мероприятия

ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г. (извънреден)
Постановление № 43 от 12 март 2020 г. за одобряване
на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г. за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Закон за ратифициране на Рамково споразумение за
съвместно възлагане на обществени поръчки при
мерки за медицинско противодействие

Закон за изменение и допълнение на Закона за
здравето

Постановление № 47 от 19 март 2020 г. за одобряване
на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на
Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на
разходи за данък върху добавената стойност на
общини по одобрени за подпомагане проекти по
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и по
Програмата за морско дело и рибарство за периода
2014 – 2020 г.

Закон за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс

Постановление № 48 от 19 март 2020 г. за одобряване
на допълнителни разходи за 2020 г.

ДВ, бр. 24 от 17.03.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10
от 2009 г. за максимално допустимите концентрации
на нежелани субстанции и продукти във фуражите

ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение 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.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2011 г. за условията и реда за материално
подпомагане в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
ограничаване изменението на климата
Постановление № 44 от 16 март 2020 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и реда за
осъществяване на дейностите, свързани с оръжията,
боеприпасите,
взривните
вещества
и
пиротехническите изделия и контрола над тях във и
от Въоръжените сили на Република България, приета
с Постановление № 278 на Министерския съвет от
2010 г.
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне
размера
на
обезпеченията
и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
ДВ, бр. 29 от 22.03.2020 г.
Наредба № 2 от 10 март 2020 г. за придобиване на
квалификация по професията „Ресторантьор“
Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията
и реда за определяне на размерите и разположението
на сервитутните ивици и на специалния режим за
упражняване на сервитутите на водоснабдителните и
канализационните проводи (мрежи) и съоръжения
извън населените места и селищните образувания
ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г.
Постановление № 50 от 26 март 2020 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни, общински и частни училища през
2020 г.

01.02.2020 г. – 17.02.2020 г.

Постановление № 51 от 26 март 2020 г. за извършване
на промени на утвърдените със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г. максимални
размери на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2020 г., и на максималните размери
на новите задължения, които могат да бъдат
натрупани през 2020 г. по бюджета на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

информация за дейностите по отпадъците, както и
реда за водене на публични регистри

Постановление № 52 от 26 март 2020 г. за одобряване
на промени по бюджета на Министерството на
икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15
от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите
от Комисията за финансов надзор и за подлежащите
на вписване обстоятелства

Постановление № 53 от 26 март 2020 г. за одобряване
на допълнителен трансфер по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2020 г.

Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на
фармако-терапевтично ръководство за лечение на
инфекциозни заболявания

Постановление № 54 от 27 март 2020 г. за изменение
и допълнение на Тарифата за таксите, които се
събират от Комисията за регулиране на съобщенията
по Закона за електронните съобщения, приета с
Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011
г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал
и овощни растения, предназначени за производство
на плодове на пазара на Европейския съюз
Наредба № 3 от 11 март 2020 г. за придобиване на
квалификация по професията „Актьор“
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя
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Наредба за допълнение на Наредба № Н-13 от 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

Правен бюлетин, брой 93
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