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Обнародвани нормативни актове 
 
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на 

Инструкция № 1 от 2015 г. за реда и начина за 
осъществяване на контролно-ревизионна 
дейност от контролните органи на Националния 
осигурителен институт (ДВ бр. 31 / 18.04.2017 
г.) 

С тази инструкция се правят допълнения, свързани с 
органите на Министерството на вътрешните работи и 

по-специално, че те трябва да оказват съдействие на 
контролните органи на Националния осигурителен 
институт при изпълнение на правомощията им.  

С инструкцията се правят допълнения, касаещи 
случай, когато осигурителят или негов представител 
не може да бъде открит, като за резултатите от 

предприетите действия се съставя доклад до 
длъжностното лице, на което е възложено 
ръководството на контрола по разходите на 
държавното обществено осигуряване в съответното 
териториално поделение на НОИ. По преценка 
ревизията се прекратява с писмена заповед по 
образец, утвърден от управителя на НОИ, издадена от 

ръководителя на съответното поделение на НОИ или 
упълномощено от него лице. 

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред за използването 
на електронен подпис и електронна 
идентификация от органите на съдебната власт 
(ДВ бр. 32 / 21.04.2017 г.) 

С правилника се урежда вътрешният ред за 

използването на електронен подпис и електронна 

идентификация от органите на съдебната власт. 

При условията и по реда на правилника се издават, 
използват, подновяват и прекратяват следните видове 
електронни подписи от органите на съдебната власт: 

 квалифицирани електронни подписи, които се 

използват при извършването на 
удостоверителни изявления; 

 квалифицирани електронни подписи, които 
могат да се използват от лица, овластени да 
изпращат извършените квалифицирани 
подписи; 

 усъвършенствани електронни подписи за 

вътрешноорганизационни нужди за 
управлението на вътрешни процедури; 

 усъвършенствани електронни подписи, 

предоставяни от доставчик на 
удостоверителни услуги, за 
вътрешноорганизационни нужди за 
управлението на вътрешни процедури; 

 усъвършенствани електронни подписи, 
основани на квалифицирани удостоверения, 
за вътрешноорганизационни нужди за 
управлението на вътрешни процедури, при 
извършването на които се прилагат 
квалифицирани удостоверителни услуги; 

Организацията и ръководството по изпълнението на 

правилника в органите на съдебната власт се 
осъществяват от административните ръководители 
или от оправомощени от тях лица. Контролът по 

изпълнението на правилника се осъществява от 
пленума на Висшия съдебен съвет. 

Други обнародвани нормативни актове: 
 
Правилник за дейността на военнослужещите в 
Службата на военния аташе към задграничните 

представителства на Република България ( ДВ, бр.32 
от 2017г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 32 
от 2017 г.) 

Постановление № 76 от 18 април 2017 г. за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери от 
резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2017 г. 
за непредвидени и/или неотложни разходи за 
предотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия ( ДВ, брой: 33, от 2017 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 

от 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, 
т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката 
за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, 
причинени на моторни превозни средства (ДВ, бр. 33 
от 2017г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2004 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на 
урбанизираните територии (ДВ, бр. 33 от 2017г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 
от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен 
на органи, тъкани и клетки (ДВ, бр. 34 от 2017г.) 

Постановление № 80 от 24 април 2017 г. за изменение 

и допълнение на Правилника за прилагане на Закона 
за физическото възпитание и спорта, приет с 
Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 
г. ( ДВ,бр.34, от 2017 г.) 

 

Внесени законопроекти 
 
Законопроект за допълнение на Кодекса за 

социално осигуряване (внесен в Народното 
събрание на 20.04.2017 г.) 

Законопроектът се предлага като стъпка за търсене на 
трайно решение с адекватността на размера на 

пенсиите. 

В тази връзка се предвижда пенсиите за трудова 
дейност, отпуснати до 31 декември 2012 г., да се 
изчисляват от 1 юли 2017 г., като индивидуалният 
коефициент на лицето се умножи по средномесечния 
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осигурителен доход за страната на 2013 г. – 618,06 

лв., след което размерът на пенсията се определя при 
условията и по реда на Кодекса за социално 
осигуряване. 

 

Календар 
 

11.05.2017 -  
Софийски фестивал на науката 2017 
- гр. София, София Тех  

 

 

 

Анализ на броя 
 

Новата Директива за пазарите на финансови 
инструменти  

Първата публикация на Директива за пазарите на 
финансови инструменти (“MiFID”) датира от 21 Април 
2004. Тя е в сила от 10 Август 2006 г.  

Актуализацията на MiFID е резултат на финансовата 
криза от 2008 г., като се преразглежда и актуализира 

Директивата относно пазарите на финансови 
инструменти (MiFID) и придружаващите я разпоредби 
(MiFIR). Целта е да се увеличи стабилността и 

доверието във финансовите пазари и да се засили 
защитата на инвеститорите. 

MiFID II доразвива и засилва регулацията на 
инвестиционните посредници и пазарите на 

финансови инструменти. Новата директива 
представлява основно преразглеждане на 
съществуващата правна рамка, като се разширява 
обхвата на MiFID I относно пазарите на финансови 
инструменти. Основните промени са свързани с: 

 Засилена защита на инвеститорите; 

 Организационна структура на 
инвестиционните посредници и пазарните 
оператори ; 

 Засилена конкуренция на финансовите 
пазари; и 

 Въвеждане на засилени надзорни 
правомощия.  

В широк смисъл, MiFID II регулира лицензирането и 
дейността на инвестиционните посредници и пазарите 
на финансовите инструменти, докато MiFIR се 
съсредоточава върху регулирането на 
функционирането на тези места / структури за 
търговия, насочени към процесите, системите и 
управленските мерки към бъдещия им надзор. 

Новата Директива поставя силен акцент върху 

защитата на инвеститорите.  

MiFID II въвежда нови изисквания свързани с мерките 
срещу конфликтите на интереси (между 

инвестиционните посредници и техните клиенти) и 
отчетността към регулатора по отношение на 
комуникацията, оповестяването и прозрачността  на 
сделките с финансови инструменти. 

Промените, свързани с организационната структура 
на инвестиционния посредник, касаят функциите на 
управителните органи, вътрешния одит и 

управлението на риска, особено що се отнася до 
пускането на пазара на нови финансови инструменти. 
В тази връзка, обемът на информация, която трябва 
да бъде докладвана на компетентните органи, се 
увеличава. 

Необходимо е да се водят записи относно всички, 

дейности и сделки, извършвани от инвестиционните 
посредници за минимум 5 години по леснодостъпен 
начин, който не може да бъде променян или 
заличаван. Записите включват всички имейли, 
мигновени съобщения, телефонни разговори и 
документи, дори ако те не водят до транзакции. 

Управлението е по-нататъшен фокус, като MiFID II 

въвеждат изисквания за управленски функции, 
основани например на квалификацията и опита на 
лицата, които управляват участниците на  
финансовите пазари. 

С MiFID II се въвежда хармонизиран режим за достъпа 
на инвестиционните посредници и пазарните 

оператори от трети държави до единни пазар на 

Европейския Съюз.  

Посредниците, които желаят да обслужват 
непрофесионални клиенти, ще бъдат задължени да 
създадат клон на ЕС, както и да получат лиценз от 
местния орган, където се намира клонът. 

Европейската комисия ще трябва да оцени 

еквивалентността на регулаторната. За фирми, които 
искат да предоставят инвестиционни услуги само на 
професионални и приемливи контрагенти, не е 
необходимо задължително присъствие с клон в 
държава от ЕС, при условие че бъде изпълнена 
процедура пред местния орган. 

MiFID II въвежда допълнителни и засилени 

правомощия за надзор от страна на местните 
регулатори, така и от Европейския орган за ценни 
книжа и пазари.   

Промените се очаква да бъдат имплементирани в 
Закона за пазарите на финансови инструменти в 
рамките на второ тримесечие на 2017 година и да се 
прилагат от януари 2018 година. 
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