Новости в АПИС ПРАВО през м. януари 2017 г.
Подбрани нови, изменени или отменени закони
Изменени закони:








ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за виното и спиртните напитки
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за международния търговски арбитраж

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



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 26.01.2017 г. за определяне на нов размер на минималната
работна заплата за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 26.01.2017 г. за определяне размера на линията на бедност
за страната за 2017 г.

Наредби:








НАРЕДБА № 23 от 21.12.2016 г. за дейността и организацията на работа на комисиите
по тютюна, професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна и
реда за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна и реда за
упражняването на контрол при окачествяването и изкупуването на тютюна
НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа
сигурност на строежите
НАРЕДБА за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите
отпадъци
НАРЕДБА за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за
консумация от човека
НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и
служители в рамките на предоставяне на услуги

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 21.12.2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите
за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването

Заповеди:


ЗАПОВЕД № РД-05-1113 на НСИ от 21.12.2016 г. и № ЗЦУ-1611 на НАП от 22.12.2016
г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за
дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица

Тарифи:



ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

Други:







РЕШЕНИЕ № 8959 от 18.07.2016 г. по административно дело № 2946 от 2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2017 г.
РЕШЕНИЕ за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на
Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на
2 млрд. лв.
СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на
Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари
СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ ПАРИЖ към Рамковата конвенция на Обединените нации по
изменение на климата

Изменени подзаконови актове:
Постановления:



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани
нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални
направления.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния
бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от
комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите
на пазара на труда

Правилници:





ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за електронната идентификация
ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по
сигурността при Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по вписванията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на външните работи

Наредби:











НАРЕДБА № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до
пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по
въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България
с държави извън Европейския съюз
НАРЕДБА № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар
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
НАРЕДБА № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело
НАРЕДБА за обмена на документи в администрацията
НАРЕДБА за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност
НАРЕДБА за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на
ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата
техника на територията на сдружението.
НАРЕДБА за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти

Инструкции:



ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1122 от 12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в
Министерството на вътрешните работи

Тарифи:


ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по
Закона за електронните съобщения

Други:



НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната
здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 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

Отменени подзаконови актове:
Наредби:









НАРЕДБА № 14 от 12.04.1995 г. за държавните експерти по тютюна
НАРЕДБА № 2 от 10.09.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за
извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България
НАРЕДБА № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
НАРЕДБА № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите
НАРЕДБА № Iв-991 от 3.07.2006 г. за формите и начина на обмен на информация и
взаимодействие между Информационния център по задължителните застраховки
"Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците,
Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта
НАРЕДБА за изискванията към някои млечни белтъци – казеини и казеинати,
предназначени за консумация от човека
НАРЕДБА за условията и реда за командироване на работници или служители от
държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република
България в рамките на предоставяне на услуги

Заповеди:


ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г.
за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и
консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица

Тарифи:


ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

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


ДДС № 09 от 23.12.2016 г. относно годишното счетоводно приключване и представяне
на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна
информация за 2016 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2016
г. на бюджетните организации







ДДС № 10 от 27.12.2016 г. относно Единната бюджетна класификация за 2017 г. и
промени в наименования на сметки от Сметкоплана на бюджетните организации
УКАЗАНИЯ ФО № 1 от 5.01.2017 г. относно съставянето и изпълнението на бюджетите
на общините и на сметките за средства от Eвропейския съюз за 2017 година
УКАЗАНИЯ ДР № 1 от 5.01.2017 г. относно изпълнението на държавния бюджет и на
сметките за средства от европейския съюз за 2017 година
УКАЗАНИЯ ДР № 2 от 9.01.2017 г. относно съдържанието, реда и сроковете за
представяне в Министерството на финансите на заявките за лимити за плащания през
2017 година
УКАЗАНИЯ ДР № 3 от 9.01.2017 г. относно разпределението и отчитането на
субсидиите и другите текущи трансфери и на капиталовия трансфер от централния
бюджет за юридическите лица с нестопанска цел, посочени в приложение № 4 и
приложение № 5 към чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2017 г.

Национална агенция за приходите
Писма и указания




ДАНЪК "УИКЕНД" - често задавани въпроси
СТАНОВИЩЕ № 20-00-1 от 4.01.2017 г. относно промени в законодателството,
свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани
вземания на работниците и служителите"
УКАЗАНИЕ № 20-00-125 от 24.06.2016 г. относно приложение на чл. 72 от Закона за
данък върху добавената стойност при допуснато грешно данъчно третиране

Разяснения









РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-189 от 18.11.2016 г. относно прилагане на данъчното и
осигурително законодателство при деклариране на доходи от трудова дейност като
самоосигуряващо се лице, упражнявана през предходни години
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-311 от 25.11.2016 г. относно данъчно третиране по ЗДДС на
прехвърлянето на парично вземане
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-2627 от 30.11.2016 г. относно прилагане на Закона за данък върху
добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица при
извършване на дейност от физическо лице като член на Адвокатския съвет към
Адвокатска колегия
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-2707 от 12.12.2016 г. относно данъчно третиране на доставка на
услуга, свързана с настаняване и превоз на пътници съгласно разпоредбите на Закона
за данък върху добавената стойност
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-307 от 21.11.2016 г. относно облагане на доходи от лихви,
реализирани от чуждестранно юридическо лице
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-172 от 8.12.2016 г. относно данъчно третиране на разходи за
работни обеди и вечери, давани от търговски представител
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-2679 от 8.12.2016 г. относно упражняване право на избор от
собственик на вещ по реда на чл. 83, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
данък върху добавената стойност при извършване на публична продан

Министерство на труда и социалната политика
Писма и указания


ЗАПОВЕД № РД01-919 от 28.12.2016 г. за утвърждаване на Списък с нови длъжностни
наименования и Списък на длъжности с променени кодове, включени в Националната
класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Министерство на земеделието и храните



ПРОГРАМА за управление на рисковете и кризите в земеделието

Министерство на здравеопазването



ЗАПОВЕД № РД-01-5 от 6.01.2017 г. за утвърждаване на Насоки относно
организирането и признаването в Република България на стажове за усвояване на
професията, преминати в друга държава членка или в трета държава
ЗАПОВЕД № РД-01-12 от 13.01.2017 г. за утвърждаване на Методика за субсидиране
на лечебни заведения през 2017 г.

Министерство на образованието и науката


АНЕКС № Д01-211 от 16.12.2016 г. към Колективен трудов договор за системата на
народната просвета от 19.06.2016 г.

Българска народна банка



ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ във връзка с Регистъра на банковите сметки и сейфове,
организиран и поддържан от Българската народна банка
УКАЗАНИЯ за работа на банките с информационната система на Регистъра на банкови
сметки и сейфове

Национална здравноосигурителна каса




ПРАВИЛА за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко
тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на
извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на назначаваните
специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медикодиагностични дейности - 2017 година
ПРАВИЛА за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

Агенция по обществени поръчки


МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-12 от 22.12.2016 г. относно oбявяване в Регистъра на
обществените поръчки (РОП) на процедури, които подлежат на контрол по чл. 232, ал.
1 и чл. 233, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

НОВОСТИ - АРХИВ
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