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Обнародвани нормативни актове 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа (бр. 42 / 

03.06.2016 г.) 

Въвеждат се редица промени, сред които: 

(i) нови правила за разкриване от емитентите на 

информация за плащанията към органите на 

изпълнителната власт в Република България, към 

национален, регионален или местен орган на 

държава членка или трета държава, както и към 

контролирани от тях лица; 

(ii) терминът „изпращаща държава“ се заменя с 

„държава членка по произход“. Нововъведеният 

термин получава сходна, но по-подробно разписана 

дефиниция; 

(iii) срокът, за който емитентът е длъжен да осигури 

годишния финансов отчет и годишния 

консолидиран финансов отчет за дейността да 

останат на разположение на обществеността се 

увеличава от 5 на 10 години; 

(iv) създава се задължение годишният финансов отчет 

да съдържа декларация от одитора, който го е 

заверил, удостоверяващ, че: 

- финансовият отчет, съставен съгласно 

приложимите счетоводни стандарти, отразява 

вярно и честно информацията за активите и 

пасивите, финансовото състояние и печалбата 

или загубата на емитента; 

- информацията, отнасяща се до сделките със 

свързани лица, е надлежно оповестена и 

разкрита съгласно приложимите счетоводни 

стандарти; 

- информацията, отнасяща се до съществените 

сделки за публичното дружество за съответния 

отчетен период, е надлежно разкрита в 

приложенията към финансовия отчет. 

(v) създава се задължение за емитента да разкрива 

публично уведомление за финансовото си 

състояние; 

Закон за Центъра за оценка на риска по 

хранителната верига (бр. 44 / 10.06.2016 г.) 

Със закона се урежда устройството и дейността на 

Центъра за оценка на риска по хранителната верига и 

правомощията на неговите органи. Дейността на 

Центъра включва: 

(i) извършване на научна оценка на риска чрез 

независим, прозрачен и безпристрастен анализ на 
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научна информация по проблеми, които пряко или 

косвено засягат здравето на животните и 

растенията, растителните продукти и растителния 

репродуктивен материал и безопасността на 

храните и фуражите; 

(ii) събиране на данни, необходими за оценка на риска 

по хранителната верига; извършване на 

проучвания и събиране на информация на терен 

при необходимост за целите на оценката на риска; 

(iii) предоставяне на компетентните органи и 

институции на научни оценки, които служат за 

вземане на решения за управление на рисковете по 

хранителната верига. 

Други обнародвани нормативни актове: 

Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите (бр. 42 / 

03.06.2016 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

публичните финанси (бр. 43 / 07.06.2016 г.) 

Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение 

на Програмата за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС CCI 2014TC16I5CB006 между 

правителството на Република България и 

правителството на Република Македония (бр. 44 / 

10.06.2016 г.) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

подпомагане на земеделските производители (бр. 45 / 

14.06.2016 г.) 

Постановление № 134 от 3 юни 2016 г. за изменение на 

Устройствения правилник на областните 

администрации, приет с Постановление № 121 на 

Министерския съвет от 2000 г. (бр. 44 / 10.06.2016 г.) 

Постановление № 135 от 3 юни 2016 г. за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията, реда и 

органите за извършване на анализ, оценка и 

картографиране на рисковете от бедствия, приета с 

Постановление № 264 на Министерския съвет от 2012 г. 

(бр. 44 / 10.06.2016 г.) 

Постановление № 136 от 8 юни 2016 г. за определяне 

на нов размер на социалната пенсия за старост (бр. 45 / 

14.06.2016 г.) 

Постановление № 137 от 9 юни 2016 г. за одобряване 

на допълнителен трансфер по бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2016 г. (бр. 45 / 14.06.2016 

г.) 

Постановление № 138 от 9 юни 2016 г. за допълнение 

на Наредбата за граничните контролно-пропускателни 

пунктове, приета с Постановление № 104 на 

Министерския съвет от 2002 г. (бр. 45 / 14.06.2016 г.) 

Споразумение между правителството на Република 

България, правителството на Република Гърция и 

правителството на Република Турция за изграждане и 

функциониране на Съвместен контактен център за 

полицейско и митническо сътрудничество (бр. 43 / 

07.06.2016 г.) 

Меморандум за разбирателство за икономическо 

сътрудничество между правителството на Република 

България и правителството на Народна република 

Бангладеш (бр. 43 / 07.06.2016 г.) 

Техническо споразумение между Министерството на 

отбраната на Република България и Министерството на 

националната отбрана на Република Литва относно 

предоставяне на подготовка на военен персонал (бр. 45 

/ 14.06.2016 г.) 

Меморандум за разбирателство в областта на туризма 

между Министерството на туризма на Република 

България и Министерството на туризма на Република 

Аржентина (бр. 45 / 14.06.2016 г.) 

Наредба № 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за 

издаване на разрешения за засаждане на лозя (бр. 42 / 

03.06.2016 г.) 

Наредба за изменение на Наредба № 11 от 2002 г. за 

международен автомобилен превоз на пътници и 

товари (бр. 42 / 03.06.2016 г.) 

Наредба № 3 от 26 май 2016 г. за реда и условията за 

провеждане на диагностика, профилактика и контрол на 

сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция 

(бр. 43 / 07.06.2016 г.) 

Наредба № 4 от 25 май 2016 г. за придобиване на 

квалификация по професията „Маркшайдер“ (бр. 43 / 

07.06.2016 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 

от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти (бр. 44 / 10.06.2016 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 

от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(бр. 44 / 10.06.2016 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 

от 2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в 

полза на държавата акцизни стоки (бр. 44 / 10.06.2016 

г.) 
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 

от 2009 г. за условията и реда за заплащане на 

лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина, на медицински изделия и на диетични храни 

за специални медицински цели, както и на лекарствени 

продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от 

Закона за здравето (бр. 44 / 10.06.2016 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 

от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, 

признаване, вписване и отписване на сортовете 

растения във и от Официалната сортова листа на 

Република България (бр. 45 / 14.06.2016 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 

от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи 

органични съединения при съхранение, товарене или 

разтоварване и превоз на бензини (бр. 45 / 14.06.2016 

г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 

от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация 

на водоснабдителни системи (бр. 45 / 14.06.2016 г.) 

Решение № 306 от 27 май 2016 г. за изменение и 

допълнение на Правила за условията и реда за достъп 

до обществена информация в Комисията за регулиране 

на съобщенията (бр. 43 / 07.06.2016 г.) 

Решение № 445 от 3 юни 2016 г. за изменение и 

допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет 

от 2003 г. за приемане Списък на физическите лица, 

юридическите лица, групите и организациите, спрямо 

които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу 

финансирането на тероризма (бр. 44 / 10.06.2016 г.) 

Внесени законопроекти 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за задълженията и договорите (внесен от народни 

представители, на обсъждане при Комисията по 

правни въпроси) 

Предвижда се размерът на законната лихва, 

определяща дължимото от длъжника обезщетение при 

неизпълнение на парично задължение, да не може да 

надхвърля основния лихвен процент на БНБ плюс 8 

процентни пункта, когато е дължима от търговец. Когато 

е дължима от физическо лице, същата следва да не 

надхвърля основния лихвен процент на БНБ плюс 4 

процентни пункта. 

Законопроект за концесиите (внесен от Министерски 

съвет, на обсъждане при Комисията по правни 

въпроси) 

Законът ще урежда публично-частното партньорство, 

при което икономически оператор изпълнява 

строителство или предоставя услуги по възлагане от 

публичен орган чрез концесия за строителство или 

концесия за услуги. Предвидена е и уредбата на 

концесиите за ползване на обекти, които са собственост 

на държавата или на общини. 

Законопроект за изменение и допълнение на 

Търговския закон (внесен от Министерски съвет, на 

обсъждане при Комисията по правни въпроси) 

Предлагат се редица промени, сред които: 

(i) въвеждане на две последователни нотариални 

удостоверения – на подписа и на съдържанието 

на документи, с които се прехвърля предприятие 

като съвкупност от права, задължения и 

фактически отношения, на документи, с които се 

прехвърлят дружествени дялове и се вземат 

решения от общите събрания на съдружниците в 

ООД; 

(ii) въвеждане на производство по стабилизация на 

търговец, което да предшества производството по 

несъстоятелност и чиято цел е да се избегне 

неплатежоспособността на търговеца; 

(iii) промени в производството по несъстоятелност. 

Календар 

21-23.06.2016 

Конференция и бизнес-срещи с германски фирми в 

сферата на енергийно ефективните сгради 

Германо-Българската индустриално-търговска камара 

(ГБИТК) и международната консултантска фирма 

eclareon GmbH организират посещение на германска 

бизнес делегация в сферата на Енергийна ефективност 

на сгради в България. Основни цели са създаването на 

бизнес-контакти, както и задълбочаване на 

съществуващите търговски и партньорски отношения с 

български предприятия в този сектор. 

 

23.06.2016 

Икономически форум „Индустрия 4.0“ 

Индустрия 4.0 е част от High-Tech-стратегията на 

Германското правителство. Икономическият форум 

предлага един двустранен обмен и ноу-хау трансфер. 

 

23.06.2016 

Балканска конференция на МСП – София 2016 

Събитието се организира от Сдружение за подпомагане 

на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес 

Клубове, със специалната подкрепата на “Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малки и средни 
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предприятия” и “Българска агенция за инвестиции” към 

Министерство на Икономиката 

 

29.06.2016 

AmCham Public Procurement and EU Funding Advisory 

Committee Meeting 

Работна среща с фокус върху последните развития 

около Законопроекта за концесиите. 
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