
Новости в АПИС ПРАВО през м. юни 2018 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на 
Споразумението относно Единния патентен съд 

Изменени закони: 

 КОДЕКС за социално осигуряване 

 ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

 ЗАКОН за обществените поръчки 

 ЗАКОН за съдебната власт 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 22.06.2018 г. за определяне на нов размер на социалната 
пенсия за старост 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната 
среда и водите 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или 

отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и 
подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители 

 НАРЕДБА № 8121з-610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че 
отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност 

 НАРЕДБА № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и 

извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за 
частната охранителна дейности за определяне на примерна типова класификация на 
обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за 

частната охранителна дейност 

 НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за 
контрол и приемане на електромонтажни работи 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба 

за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия 

Други: 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 04.06.2018 г. по конституционно дело № 7 от 2018 г.  
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 РЕШЕНИЕ № 10 от 29.05.2018 г. по конституционно дело № 4 от 2017 г.  

 РЕШЕНИЕ № 1455 от 31.01.2018 г. по административно дело № 10020 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 411 от 10.01.2018 г. по административно дело № 4165 от 2017 г.  

 РЕШЕНИЕ № 7271 от 01.06.2018 г. по административно дело № 2858 от 2018 г.  

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 02.03.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на омбудсмана 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия 

 НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското 
гражданство 

 НАРЕДБА № 15 от 17.04.2009 г. за условията за издаване на разрешение за 

производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на 
всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване 
и на активни вещества 

 НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

 НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 
територията на Република България 

 НАРЕДБА № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия 

 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование 

 НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж 

Тарифи: 

 ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 
вътрешните работи по Закона за държавните такси 

Други: 

 МЕТОДИКА за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост 
и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания 

Отменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в 
чужбина 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната 
среда и водите 
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Наредби: 

 НАРЕДБА № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и 
приемане на електромонтажните работи 

 НАРЕДБА № 6 от 7.08.1987 г. за извършване на транспортни услуги от граждани 

 НАРЕДБА за реда за лицензиране на спортните организации в Република България 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № 1747 от 30.03.2010 г. за военната служба в Националната служба за 
охрана при Президента на Република България 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 103 на МС от 24.02.2011 г. за утвърждаване на Национална здравна 
карта на Република България 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 ДНФ № 1 от 31.05.2018 г. относно определяне на правилата за изплащане на 

финансова помощ, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и 
отписване на неправомерни разходи, за осчетоводяване, както и сроковете и 
правилата за приключване на счетоводна година по Оперативната програма за храни 
и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица 

 ПИСМО № 91-00-162 от 6.06.2018 г. до бюджетните организации относно възможност 
за извършване на агрегирани корекции на разходите за амортизации за 2017 г. 

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-87 от 17.05.2018 г. относно изменението на чл. 19 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс относно отговорността на трето лице за 
непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице 

 ЗАПОВЕД № ЗЦУ-720 от 22.05.2018 г. за определяне на юрисдикции, за които 
българските финансови институции следва да предоставят информация за отчетната 
2017 г. 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-88 от 3.05.2018 г. относно документиране на доставки на услуги 

с получател, лице, установено на територията на трета страна 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-926 от 3.05.2018 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за 
данък върху добавената стойност при доставки на услуги, свързани с повишаване на 
квалификацията на педагогическите специалисти 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-28-4 от 10.05.2018 г. относно деклариране на доход от изплатен 
дивидент 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-19-17 от 20.04.2018 г. относно прилагане на разпоредбите на 

ЗДДФЛ във връзка с облагането на доходи от отдаване под наем на недвижимо 
имущество, когато получател е чуждестранно лице 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-109 от 14.05.2018 г. относно прилагане на ЗДДС във връзка със 

закупуване на товарен автомобил от автокъща в Германия 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-760 от 12.04.2018 г. относно прилагане на данъчното и 
осигурително законодателство при поемане на предприятието на починал едноличен 
търговец от негов наследник 
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Министерство на здравеопазването 

 ЗАПОВЕД № РД-01-146 от 29.05.2018 г. за утвърждаване на Списък на лекарствените 

продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина 

Национална здравноосигурителна каса 

 УКАЗАНИЕ № РД-16-15 от 16.05.2018 г. между Националната здравноосигурителна 
каса и Българския лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за 
медицинските дейности за 2018 г. 

 УКАЗАНИЕ № РД-16-16 от 21.05.2018 г. между Националната здравноосигурителна 
каса и Българския лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за 
медицинските дейности за 2018 г. 

 УКАЗАНИЕ № РД-16-14 от 16.05.2018 г. между Националната здравноосигурителна 

каса и Българския лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за 
медицинските дейности за 2018 г. 

 УКАЗАНИЯ № РД-16-20 от 31.05.2018 г. относно реда за предписване и отпускане на 

медицински изделия от Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща 
в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК 
заплаща за всяка група 

 УКАЗАНИЕ № РД-16-12 от 20.04.2018 г. по прилагане и тълкувание на договор за 

отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за 
специални цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК 

Българска народна банка 

 НАСОКИ относно оценката на параметрите PD и LGD и третирането на експозиции в 

неизпълнение 

 УКАЗАНИЯ № БНБ-60794 от 1.06.2018 г. за реда за включване, правила за работа и за 

изключване на органи и институции в информационната система на Регистъра на 
банковите сметки и сейфове 

 УКАЗАНИЯ № БНБ-61379 от 4.06.2018 г. за реда за включване, правила за работа и за 

изключване на органите по чл. 56, ал. 3 от Закона за кредитните институции от 
информационната система на Централния кредитен регистър 

Комисия за финансов надзор 

Надзор на инвестиционната дейност 

 НАСОКИ на ESMA за процедурата за изчисляване на показателите за определяне на 
валутите, в които най-често се извършва сетълмент 

 НАСОКИ на ESMA относно процедурата за изчисляване на показателите за определяне 
на същественото значение на ЦДЦК за приемащата държава членка 

Агенция по обществени поръчки 

 МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-6 от 17.05.2018 г. относно преустановяване на 
изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за 
изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки 

Комисия за защита на личните данни 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № П-5375/2017 г. от 30.04.2018 г. относно искане с вх. № 

П-5375/2017 г. от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, по 

въпроси, касаещи въвеждането на видеонаблюдение в детските заведения (детски 
ясли и детски градини), както и в училищата 
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 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-10-1/2018 г. относно проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и 
организацията на дейността на бюрата за съдимост 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-10-2-1/2018 г. относно Законопроект за 
допълнение на Закона за закрила и развитие на културата 

Патентно ведомство 

 ИНСТРУКЦИЯ за реда за оформяне, подаване и разглеждане в Патентното ведомство 
на заявки за издаване на сертификати за нови сортове растения или породи животни 

 ИНСТРУКЦИЯ за разглеждане на искания за временна закрила на заявки за издаване 

на европейски патенти и искания за действие на територията на Република България 
на издадени европейски патенти 

 УКАЗАНИЯ относно съдържанието на Заявката за регистрация на полезен модел и 

процедурата по нея 

Сметна палата 

 ЕТИЧЕН КОДЕКС на Сметната палата 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРАВО"   
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