Новости в "АПИС-СОФИТА" през месец ноември 2021 г.
Международни правни актове в оригиналната им версия на английски
език:



















РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за Проекта "Традуки" относно подкрепа и посредничество за
проекти в областта на превода в Югоизточна Европа
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни
съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни
съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни
съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни
съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни
съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни
съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000
г. (Кодекс HSC 2000) – изм. и доп., ДВ, бр. 78 от 17.09.2021 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.,
както е изменена с Протокола от 1978 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.,
както е изменена с Протокола от 1978 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена
с Протокола от 1978 г. към нея (Северноамериканска зона за контрол на емисиите)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена
с Протокола от 1978 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена
с Протокола от 1978 г. към нея
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена
с Протокола от 1978 г. към нея (Изменения на Анекс VI на MARPOL)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Ревизиран Анекс
III на MARPOL)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.,
както е изменена с Протокола от 1978 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973,
изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2 – изм. и
доп., ДВ, бр. 79 от 21.09.2021 г., бр. 81 от 28.09.2021 г.
УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР на Международната асоциация за развитие от 24 септември
1960 г.

Българско законодателство на английски език:
1. Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари – обн., ДВ,
бр. 3 от 8.01.2019 г., изм., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г., изм. и доп.,
бр. 21 от 13.03.2020 г.
2. Закон за държавния бюджет на Pепублика България за 2021 г. – изм. и доп., ДВ, бр.
77 от 16.09.2021 г., в сила от 16.09.2021 г.

3. Закон за движението по пътищата – изм. с Решение № 11 на Конституционния съд на
РБ от 30.09.2021 г. - ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г.
4. Закон за автомобилните превози – изм. с Решение № 11 на Конституционния съд на РБ
от 30.09.2021 г. - ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г.
5. Наказателен кодекс – изм. с Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от
30.09.2021 г. - ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г.
6. Наказателно-процесуален кодекс – изм. с Решение № 13 на Конституционния съд на
РБ от 5.10.2021 г. - ДВ, бр. 85 от 12.10.2021 г.
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