
Новости в АПИС ПРАВО през м. април 2016 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд 

 ЗАКОН за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за 
процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане 

 ЗАКОН за равнопоставеност на жените и мъжете 

 ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност 

Изменени закони: 

 ЗАКОН за автомобилните превози 

 ЗАКОН за адвокатурата 

 ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица 

 ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане 

 ЗАКОН за мерките срещу финансирането на тероризма 

 ЗАКОН за местните данъци и такси 

 ЗАКОН за признаване на професионални квалификации 

 ЗАКОН за пътищата 

 ЗАКОН за съдебната власт 

 ЗАКОН за тютюна и тютюневите изделия 

 ЗАКОН за управление на етажната собственост 

 ЗАКОН за банковата несъстоятелност 

 ЗАКОН за българските лични документи 

 ЗАКОН за кредитните институции 

 ЗАКОН за насърчаване на заетостта 

 ЗАКОН за чужденците в Република България 

Международни актове: 

 ВИЕНСКА КОНВЕНЦИЯ за консулските отношения 

 КОНВЕНЦИЯ относно процедурата за предварително обосновано съгласие при 
международната търговия с определени опасни химически вещества и пестициди 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 от 25.03.2016 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се 
заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна 
собственост 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 28.03.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на 

Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 05.04.2016 г. за приемане на нормативни актове на 
Министерския съвет 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 12.04.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на 

реда и размера за заплащане на продуктова такса 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 12.04.2016 г. за одобряване на Тарифа за определяне на 

цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за 
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 18.04.2016 г. за създаване на Изпълнителна агенция 

„Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ и за 
приемане на нейния устройствен правилник 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 19.04.2016 г. за приемане на Наредба за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 от 21.04.2016 г. за приемане на Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 21.04.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда 
за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция 
„Национална сигурност“ 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на 
средствата от европейските земеделски фондове“ 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 07.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията 
„Парамедик“ 

 НАРЕДБА № 6 от 28.03.2016 г. за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г.  

 НАРЕДБА № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите 

групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 
съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

 НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса 

 НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
радиосъоръженията 

 НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията 

под налягане 

 НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 12.04.2016 г. за условията и реда за обмен на информация 
между органите на Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“ чрез 
достъп до автоматизирани информационни системи 

 ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 14.04.2016 г. за осъществяване на достъп до информационната 

система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 
2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и 
нотариалните кантори 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № РД-16-223 от 15.03.2016 г. за утвърждаване списък на общините, в които 
за 2015 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната  

Тарифи: 
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 ТАРИФА за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от 

Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред 
Върховния административен съд 

 ТАРИФА за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по 

програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните 
и зоонози 

 ТАРИФА за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени 
територии – изключителна държавна собственост 

Други: 

 ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение III на Конвенцията относно процедурата за 
предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени 
опасни химически вещества и пестициди 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 12.04.2016 г. по конституционно дело № 12 от 2015 г.  

 РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и 
малария и Република България 

 РЕШЕНИЕ № 10749 от 15.10.2015 г. по административно дело № 5463 от 2015 г.  

 РЕШЕНИЕ № 12975 от 02.12.2015 г. по административно дело № 7403 от 2014 г.  

 РЕШЕНИЕ № 13049 от 03.12.2015 г. по административно дело № 14147 от 2014 г.  

 РЕШЕНИЕ № 3000 от 17.03.2016 г. по административно дело № 13703 от 2015 г.  

 РЕШЕНИЕ № 3515 от 29.03.2016 г. по административно дело № 1159 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 3618 от 30.03.2016 г. по административно дело № 1162 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 4 от 12.04.2016 г. по конституционно дело № 10 от 2015 г.  

 СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ 

за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2016 г.  

 СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, 
ал. 1 ЗСВ при Софийския окръжен съд за 2016 г. 

 СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2016 г. 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна 
дейност сред българите в чужбина 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността 
на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната 

администрация 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и 
социално-педагогическите интернати 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно 
придобито имущество и на нейната администрация 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция по безопасност на храните 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на произшествия в 
морските пространства 

 НАРЕДБА № I-181 от 3.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни 

средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица 

 НАРЕДБА за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи 
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 НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по 

специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за образователно- 
квалификационна степен "бакалавър" 

 НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация 

 НАРЕДБА за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по 
приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и 
отстраняване на екологични щети 

 НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно 
оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества 

 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 

 ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, 

оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в 
Министерството на вътрешните работи 

Други: 

 КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията 

Отменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за 
учебниците и учебните помагала 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 на МС от 7.08.2002 г. за приемане на Наредба за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни 
далекосъобщителни устройства 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 на Министерския съвет от 2012 г. за приемане на 

Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба „Военна полиция“ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 на МС от 3.09.2002 г. за приемане на Наредба за 
съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки 

Наредби: 

 НАРЕДБА № Н-13 от 8.10.2012 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители за 
назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към дипломатическите 
представителства на Република България, издадена от министъра на отбраната 

 НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 

 НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства 

 НАРЕДБА за учебниците и учебните помагала 

 НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията 
под налягане 

Тарифи: 
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 ТАРИФА за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени 
територии – изключителна държавна собственост 

Изменителни актове: 

 ЗАКОН за допълнение на Закона за местните данъци и такси 

 ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража 

 ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на 
тероризма 

 ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални 
квалификации 

 ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 

 ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия 

 ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост 

 ЗАКОН за изменение на Закона за пътищата 

 ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 от 23.03.2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет с Постановление 

№ 35 на Министерския съвет от 2011 г.  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 от 15.04.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за 
единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по 
специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно-

квалификационна степен „бакалавър“, приета с Постановление № 248 на 
Министерския съвет от 2005 г.  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 15.04.2016 г. за изменение на Наредбата за условията, 
правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, 

приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.  

 ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността 
на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

Писма и указания 

 ДДС № 02 от 31.03.2016 г. (№ БНБ-31900/1.04.2016 г.) относно ред и начин за 
прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой 

 ДДС № 03 от 31.03.2016 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните 
отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския 
съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на 

оборотните им ведомости към 31.03.2016 г. 

 УКАЗАНИЯ БЮ № 2 от 4.04.2016 г. относно определяне на формата, съдържанието и 
сроковете за съставянето и представянето на тримесечна информация за разходите по 
бюджетни програми за 2016 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които 
прилагат програмен формат на бюджет 

Национален осигурителен институт 

Писма и указания 

 УКАЗАНИЕ № 1029-40-2303 от 10.03.2016 г. относно изменения и допълнения в 

Наредбата № Н-8 от 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, обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2016 г. 

 УКАЗАНИЕ № 1029-40-2664 от 18.03.2016 г. относно изменения и допълнения в 

Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61/11.08.2015 г., ДВ, бр. 98/15.12.2015 г.), 
в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските 
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граждани на работа в чужбина и морските лица (ДВ, бр. 17/01.03.2016 г.) и в 

Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят 
осигурителни вноски (ДВ, бр. 17/01.03.2016 г.), свързани с осигуряването на 
самоосигуряващите се лица 

Министерство на труда и социалната политика 

Въпроси и отговори 

 Отговор на МТСП от 22.03.2016 г. във връзка с чл. 259 от КТ 

 Отговор на МТСП от 28.03.2016 г. във връзка с чл. 354, ал. 1, т. 1 от КТ 

 Отговор на МТСП от 28.03.2016 г. във връзка с чл. 176а от КТ 

 Отговор на МТСП от 18.03.2016 г. във връзка с чл. 167а, ал. 6 от КТ 

Министерство на образованието и науката 

 ЗАПОВЕД № РД09-385 от 31.03.2016 г. за утвърждаване на Правила за определяне на 

работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и 
обслужващи звена за 2016 г. 

Министерство на здравеопазването 

 ХАРТА НА КЛИЕНТА на Министерството на здравеопазването 

Министерство на вътрешните работи 

 ЗАПОВЕД № 81213-73 от 28.01.2016 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за 

организацията на работата в Министерството на вътрешните работи по постъпили 
заявления по Закона за достъп до обществена информация 

Министерство на околната среда и водите 

 ЗАПОВЕД № РД-845 от 21.12.2015 г. за утвърждаване на Етичен кодекс за поведение 
на служителите в Министерство на околната среда и водите 

Министерство на земеделието и храните 

 ЗАПОВЕД № 336 от 22.02.2016 г. за утвърждаване на образци на превозни билети по 
чл. 211, ал. 1 от ЗГ, с които се придружава дървесината, транспортирана от временен 
склад 

Национална здравноосигурителна каса 

 ИНСТРУКЦИЯ № РД-16-7 от 26.02.2016 г. за организация на деловодната дейност и 

архива в Централно управление на Националната здравноосигурителна каса 

 УКАЗАНИЯ № РД-16-14 от 24.03.2016 г. към РЗОК за реда, начина и сроковете за 
провеждане на договаряне и сключване на договори с аптеки за отпускане на 
лекарствeни продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК 

Комисия за енергийно и водно регулиране 

 ИНСТРУКЦИЯ за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на 

клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови 
профили 
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Комисия за финансов надзор 

Надзор на инвестиционната дейност 

 НАСОКИ за сложните дългови инструменти и структурираните депозити 

Висш съдебен съвет 

Актове 

 ПРАВИЛА за достъп до електронни съдебни дела в единния портал за електронно 
правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България 

 ПРАВИЛА за провеждане на избор на директор на Националния институт на 

правосъдието 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРАВО"   
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