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Обнародвани нормативни актове 

Закон за електронната идентификация (обн. ДВ бр. 38 

/ 20.05.2016 г., в сила от 20.11.2016 г.) 

Законът урежда обществените отношения, свързани с 
електронната идентификация на физическите лица като 
процес на използване на данни в електронна форма за 
идентификация. На физическите лица се предоставя 
възможност да притежават уникален идентификатор, за 
който на лицето се издават едно или повече 
удостоверения за електронна идентичност. 

Компетентният административен орган във връзка с 
издаването и управлението на удостоверенията за 
електронна идентичност е Министърът на вътрешните 
работи, който води електронен регистър за издадените 
удостоверения. 

Удостоверението за електронна идентичност се издава 
със срок на валидност 5 години.  

Въвежда се уредба на електронното овластяване на 
пълномощник, както и създаването на специален 

регистър на овластяванията, който се води от 
Министъра на вътрешните работи. 

Наредба № 8121з-444 от 3 май 2016 г. за 

организацията и контрола по обезпечаването на 

сигурността на банките и финансовите институции 

(обн. ДВ бр. 37 / 17.05.2016, в сила от 20.05.2016) 

Наредбата се издава на основание Закона за 

кредитните институции, като се отменя Наредба № I-171 

от 2001 г. за организацията и контрола по 

обезпечаването на сигурността на банките и 

небанковите финансови институции. Прилага се по 

отношение обектите на банките и финансовите 

институции, като сигурността им се обезпечава чрез 

изграждане на системи за физическа защита.   

За нарушения на разпоредбите по наредбата се носи 

отговорност по реда на глава XV от Закона за 

кредитните институции. Контролът по прилагането на 

наредбата се осъществява от подуправителя на БНБ, 
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ръководещ управление „Банков надзор“, и главния 

секретар на МВР.  

Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 2016 г. за допустимите 

мерки за осъществяване на енергийни спестявания 

в крайното потребление, начините на доказване на 

постигнатите енергийни спестявания, изискванията 

към методиките за тяхното оценяване и начините за 

потвърждаването им (обн. ДВ бр. 38 / 20.05.2016, в 

сила от 20.05.2016 г.) 

Наребдата се издава на основание чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ и 

въвежда изискванията на Директива 2012/27/ЕС от 25 

октомври 2012 г. относно енергийната ефективност. С 

тази наредба се определят: 

 допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното 

потребление на енергия; 

 начините за доказване на постигнатите 

енергийните спестявания; 

 изискванията към методиките за оценяване на 

енергийните спестявания; 

 начините за потвърждаване на постигнатите 

енергийните спестявания, условията, редът и 

формата за издаване, прехвърляне и отмяна 

на удостоверения за енергийни спестявания. 

Наредба № 51  от 28 април 2016 г. за собствените 

средства и за изискванията за платежоспособност 

на застрахователите, презастрахователите и групите 

застрахователи и презастрахователи (бр. 38 / 

20.05.2016 г.) 

Отменя се Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за 

собствените средства и границата на 

платежоспособност на застрахователите и 

презастрахователите). 

С наредбата се определят: 

 качествените и количествените изисквания за 

определяне на собствените средства на 

застрахователите с право на достъп до 

единния пазар и на презастрахователите, 

както и изискванията за класификация и 

допустимост на тези собствени средства;  

 стандартната формула и редът за 

изчисляването на капиталовото изискване за 

платежоспособност съгласно стандартната 

формула на застрахователите с право на 

достъп до единния пазар и на 

презастрахователите; 

 допълнителни изисквания към вътрешните 

модели; 

 елементите, които се включват при 

изчисляване размера на собствените 

средства; 

 границата на платежоспособност и методите, 

по които тя се изчислява на застрахователите 

и презастрахователите без право на достъп до 

единния пазар; 

 надзорът на застрахователи и 

презастрахователи, които са част от група, и 

правомощията на Комисията за финансов 

надзор (комисията) и на заместник-

председателя, ръководещ управление 

„Застрахователен надзор“ (заместник-

председателя), във връзка с надзора на група; 

 методът за осъществяване на допълнителен 

надзор по отношение на застрахователи, които 

са част от група на застрахователи без право 

на достъп до единния пазар и чието 

предприятие майка е застрахователен холдинг 

или финансов холдинг със смесена дейност. 

 

Други обнародвани нормативни актове: 

Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс 

(бр. 39 / 26.05.2016) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 

от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт 

„Медицинска онкология“ (бр. 37 / 17.05.2016) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в 

употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и 

на специални пощенски печати и за изваждане от 

употреба на пощенски марки (бр. 37 / 17.05.2016) 

Наредба за допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 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 (бр. 38 / 20.05.2016 г., в 

сила от 20.05.2016 г.) 

Наредба № 8 от 5 май 2016 г. за условията и реда за 

изпълнение и контрол на промоционални програми за 

земеделски и хранителни продукти (бр. 38 / 20.05.2016) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 

от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
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общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(бр. 38 / 20.05.2016) 

Наредба за изменение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за 

ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО 

и за изплащане на компенсационни суми на 

военнослужещите и цивилните служители, които живеят 

при условията на свободно договаряне (бр. 38 / 

20.05.2016) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни 

археологически проучвания (бр. 40 / 27.05.2016) 

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за 

условията и реда за подаване на заявления по схеми и 

мерки за директни плащания (бр. 40 / 27.05.2016) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на 

техническата изправност на пътните превозни средства 

(бр. 40 / 27.05.2016) 

Наредба за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. 

за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и 

Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на 

Комисията относно писмено деклариране чрез Единния 

административен документ (бр. 40 / 27.05.2016) 

Наредба за изменение на Наредба № І-7 от 2009 г. за 

реда за достъп до информационните фондове на 

Държавна агенция „Национална сигурност“ (бр. 41 / 

31.05.2016) 

 

Внесени законопроекти в Народното 

събрание 

Законопроект за изменение и допълнение на 

Кодекса на труда 

Законопроектът цели да предостави на бащите на деца 

до три годишна възраст и съпрузите на бременни жени 

същата социална защита срещу уволнение, каквато 

ползват майките според българското законодателство. 

Предвижда се работник или служител, който е:  

- баща и живее заедно с дете до три годишна 

възраст в едно домакинство,  

- баща, живеещ на съпружески начала с майка 

на дете до три годишна възраст и полага грижи за него в 

общото домакинство, или  

- съпруг на бременна жена 

да не може да бъде уволняван от своя работодател 

освен с предварително разрешение на инспекцията по 

труда в хипотезите на прекратяване на трудовия 

договор от работодателя с предизвестие, както и при 

дисциплинарно уволнение, към които препраща чл. 333 

КТ. За тези работници следва да се прилага същата 

процедура, която се прилага за бременните жени и 

майките с деца до три годишна възраст. Предвидено е 

тази защита да бъде алтернативна по отношение на 

майката и да се прилага в случаите, когато тя не 

получава доходи до три годишна възраст на детето. 

Проект на Закон за независимия финансов одит 

С проекта се цели хармонизиране на българската 

нормативна уредба, регламентираща дейността на 

регистрираните одитори при изпълнението на финансов 

одит и свързаните с одита услуги, с изискванията, 

произтичащи от Директива 2006/43/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 май 2006 относно 

задължителния одит на годишните счетоводни отчети и 

на консолидираните отчети. С предложения закон се 

уреждат: 

 целта, обхвата и принципите на независимия 

финансов одит, извършван от регистрирани 

одитори; 

 професионалните стандарти на организация, 

документиране и изпълнение, както и заключенията 

на финансовия одит; 

 придобиването на правоспособност на дипломиран 

експерт-счетоводител; 

 придобиването на правоспособност и 

упражняването на одиторската професия от 

регистрираните одитори; 

 правата и задълженията на регистрираните 

одитори; 

 статута и функциите на Комисията за публичен 

надзор над регистрираните одитори; 

 статута и функциите на Института на 

дипломираните експерт-счетоводители; 

 дейността на одитните комитети в предприятията 

от обществен интерес. 

 

Календар 

“3D печатът - синергия между теория и практика” – 

09.06.2016 г. Първият у нас форум, посветен на 3D 

печата и 3D сканирането. Целта на събитието е да 

предложи иновативна среда за дискусии между 
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потребители и производители относно възможностите 

на 3D печата и неговото приложение в България. 

AmCham Energy and Mineral Resources Committee 

Meeting – 10.06.2016 г. Коментар на последните 

развития в енергийния сектор и сектора за минерални 

суровини. Дискусия по отношение на пазарната 

либерализация в енергийния сектор.  
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