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



















ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Ревизиран Анекс I
към MARPOL 73/78)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Ревизиран Анекс
II към MARPOL 73/78)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г. към Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Ревизиран Анекс V към MARPOL
73/78)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Регионални
договорености за пристанищните приемни съоръжения съгласно Анекси I, II, IV и V
към MARPOL 73/78)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г. към Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. Изменения в Анекси I, II, IV и V
към MARPOL 73/78 (За въвеждане и задължително прилагане разпоредбите на
Полярния кодекс, свързани с околната среда)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения
на правило 12 от Анекс I към MARPOL 73/78
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменение
на Анекс II към MARPOL 73/78 (Преработена процедура за оценка на опасностите на
GESAMP)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения
на Анекс IV към MARPOL 73/78 (Балтийско море като особен район и форма на ISPP
свидетелство)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения
на Анекс V към MARPOL 73/78 (Вещества, опасни за морската среда, и образец на
Дневника за операциите с отпадъци)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973
г., както е изменена с Протокола от 1978 г. (Ревизиран Анекс VI към MARPOL 73/78)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение към Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е
изменена с Протокола от 1978 г. (Включване на правила за енергийна ефективност за
кораби в Анекс VI към MARPOL 73/78)
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение към Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е
изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс VI към MARPOL 73/78 (Изменения
на правила 2 и 13 и Допълнението към свидетелството IAPP)

Българско законодателство на английски език:
1. Закон за данъците върху доходите на физически лица – изм. и доп., ДВ, бр. 104 от
8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., доп., бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 1.01.2021
г.
2. Закон за данък върху добавената стойност – изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.,
в сила от 1.01.2021 г.
3. Закон за устройство на територията – изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г., доп., бр.
20 от 9.03.2021 г., изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 12.03.2021 г.
4. Закон за задълженията и договорите – изм. с Решение № 4 от 20.04.2021 г. на
Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 35 от 27.04.2021 г.

5. Закон за политическите партии – изм. с Решение № 5 от 27.04.2021 г. на
Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 37 от 7.05.2021 г.

© Апис Европа АД
Представяне на "АПИС СОФИТА"

