Новости в АПИС ПРАВО през м. януари 2020 г.
Подбрани нови, изменени или отменени закони
Нови закони:


ЗАКОН за маслодайната роза

Изменени закони:



ЗАКОН за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с
нефт и продукти от нефтен произход
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове
Нови подзаконови актове:
Постановления:




ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със
защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и
на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2020 г.

Правилници:


ПРАВИЛНИК за дейността, структурата и организацията на Националния борд за
разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Наредби:




НАРЕДБА № Н-13 от 17.12.2019 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
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона
за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната
експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на
контрол за техническото им състояние

Заповеди:





ЗАПОВЕД № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. за одобряване на образец на декларация по
чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
ЗАПОВЕД № ЗМФ-24 от 10.01.2020 г. за одобряване на образци на данъчни
декларации по Закона за местните данъци и такси
ЗАПОВЕД № ЗМФ-49 от 17.01.2020 г. за утвърждаване на нови образци на приложения
към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица – образец 2031, 2041 и 2061
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1942 на НСИ от 17.12.2019 г. и № РД-05-883 на НАП от 17.12.2019 г.
за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и
консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица

Други:











НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски
съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
за 2020 – 2022 г.
ПРАВИЛА за Добра фармацевтична практика
РЕШЕНИЕ № 1341 от 31.01.2019 г. по административно дело № 8647 от 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 16766 от 10.12.2019 г. по административно дело № 8601 от 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 6136 от 23.04.2019 г. по административно дело № 11077 от 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 7143 от 14.05.2019 г. по административно дело № 8989 от 2018 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от
ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за
2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401,
ал. 1 ЗСВ при Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2020 г.

Изменени подзаконови актове:
Постановления:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2019 г.

Правилници:




ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на Националния инспекторат по
образованието
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната
администрация

Наредби:











НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското
гражданство
НАРЕДБА № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите
на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни
"Население"
НАРЕДБА № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за
пътническите кораби
НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 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 № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални
устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за
управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез
електронен магазин
НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на
регистъра на населението
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № Із-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в
структурите на Министерството на вътрешните работи при издаване на български
лични документи

Други:


КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в служба "Военна информация" по чл. 56, ал. 1 от
Закона за военното разузнаване

Отменени подзаконови актове:
Постановления:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 на МС от 9.05.2019 г. за одобряване на промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2019 г. във връзка с увеличаване на
капитала на търговско дружество

Наредби:


НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 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

Други:




НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР за денталните дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона
за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна
касa

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства
Министерство на финансите









ДДС № 06 от 23.12.2019 г. относно годишното счетоводно приключване и представяне
на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна
информация за 2019 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2019
г. на бюджетните организации
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1244 от 23.12.2019 г. за определяне размера на индивидуална квота
за предоставяне на ваучери за храна и общия брой на индивидуалните квоти за 2020
г.
ДДС № 07 от 30.12.2019 г. относно Единната бюджетна класификация за 2020 г. и
други въпроси
ПИСМО № 91-00-394 от 30.12.2019 г. относно отчитане на операциите и извършването
на плащанията по механизма за предоставяне на лична помощ и прилагането на един
унифициран подход от всички участници в този механизъм – Министерството на труда
и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Националния
осигурителен институт и общините
УКАЗАНИЯ за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността
по вътрешен одит за 2020 г. в общините с изградени звена за вътрешен одит
ЗАПОВЕД № ЗМФ-30 от 14.01.2020 г. за утвърждаване на списък на стоки с висок риск
за финансовите интереси на Европейския съюз, за които се извършва засилен
митнически контрол







СПИСЪЦИ с кодове, сметки и обслужващи банки за 2020 г.
ДДС № 01 от 16.01.2020 г. относно изготвянето и представянето през 2020 г. на
месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от
Европейския съюз и на сметките за чужди средства
УКАЗАНИЯ ФО № 1 от 16.01.2020 г. относно съставянето и изпълнението на бюджетите
на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година
УКАЗАНИЯ ДР № 1 от 17.01.2020 г. относно изпълнението на държавния бюджет и на
сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година
УКАЗАНИЯ ДР № 2 от 17.01.2020 г. относно съдържанието, реда и сроковете за
представяне в Министерството на финансите на заявките за лимити за плащания през
2020 година

Национална агенция за приходите
Писма и указания





СТАНОВИЩЕ относно Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за
2020 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.) и Закон за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.)
СТАНОВИЩЕ № 20-00-8 от 10.01.2020 г. относно приложение на разпоредбите на чл.
96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1.01.2020 г.,
по отношение на условието за последователното извършване на еднородна дейност в
един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи
съгласувано
СТАНОВИЩЕ № 20-00-13 от 15.01.2020 г. относно Наредба № Н-13 от 17 декември
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 (обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2020 г.)

Разяснения











РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1832 от 2.12.2019 г. относно възобновяване осигуряването на лице
по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в допълнително задължително
пенсионно осигуряване - универсален пенсионен фонд (ДЗПО-УПФ)
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1918 от 18.12.2019 г. относно данъчно облекчение, представляващо
държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на
корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно
облагане
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1891 от 11.12.2019 г. относно данъчно третиране по Закона за
данъците върху доходите на физическите лица на средства за стипендии, получени от
физическо лице - гражданин на Република Македония за обучение в страната
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-75 от 3.12.2019 г. относно прилагане на Регламент (ЕО) №
883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за
социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
спрямо наети лица, командировани в държава–членка
РАЗЯСНЕНИЕ № М-26-У-28 от 5.11.2019 г. относно прилагането на новите правила в
ДОПК за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване
РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-231 от 3.12.2019 г. относно прилагане на разпоредбите на чл.
176в от Закона за данък върху добавената стойност, във връзка с чл. 111б, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и
приложение № 35
РАЗЯСНЕНИЕ № 26-Р-756 от 19.11.2019 г. относно правилата за автоматичния обмен
на отчети по държави

Министерство на здравеопазването


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за насърчаване на донорството и подпомагане на
трансплантацията в Република България 2019 - 2023 г.



МЕТОДИКА за образуване на разходите за персонал и работните заплати на
медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни
заведения за болнична помощ

Министерство на отбраната



ЗАПОВЕД № ОХ-1149 от 27.12.2019 г. за обявяване на Колективен трудов договор в
Министерството на отбраната
ЗАПОВЕД № ОХ-1151 от 27.12.2019 г. за обявяване на Споразумение относно
представителните и защитните функции на синдикатите с оглед интересите на
цивилните служители по служебно правоотношение, работещи в Министерството на
отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които
прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител, по въпросите
на служебните и осигурителните отношения

Агенция по обществени поръчки












МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-10 от 16.12.2019 г. относно график за използване на
Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-11 от 20.12.2019 г. относно нови европейски
стойностни прагове от 1 януари 2020 г.
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-1 от 6.01.2020 г. относно реда за възлагане на
обществени поръчки до възникване на задължението за използване на
централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки
ИНСТРУКЦИЯ за оповестяване в ЦАИС ЕОП възлагането на обществени поръчки за
доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-2 от 10.01.2020 г. относно осъществяване на контрол
чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки при възлагане чрез
централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени
поръчки" (ЦАИС ЕОП)
ПРАВИЛА на Агенцията по обществени поръчки за електронен обмен на информация
при осъществяване на външен предварителен контрол
УКАЗАНИЕ за регистриране на упълномощен потребител в Регистъра на обществени
поръчки
ИНСТРУКЦИЯ за използване на готовите шаблони на изисквания в ЦАИС ЕОП
ИНСТРУКЦИЯ за възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по
чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Висш съдебен съвет
Актове


ПРАВИЛА за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната
натовареност на всеки прокурор и следовател

Сметна палата


ИНСТРУКЦИЯ за охраната и пропускателния режим в административната сграда на
Сметната палата на Република България, гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 37

НОВОСТИ - АРХИВ
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