
Новости в "АПИС-СОФИТА" през месец април 2018 г. 

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски 
език: 

 ДОГОВОР за екстрадиция между правителството на Република България и 
правителството на Съединените американски щати 

 СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на 
Румъния за сътрудничество между органите за охрана на границата 

Българско законодателство на английски език: 

1. Закон за пазарите на финансови инструменти – нов, обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., 

в сила от 16.02.2018 г., попр., бр. 16 от 20.02.2018 г., изм. и доп., бр. 24 от 
16.03.2018 г., в сила от 16.02.2018 г. 

2. Закон за платежните услуги и платежните системи – нов, обн., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 
г., в сила от 6.03.2018 г. 

3. Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура – нов, обн., 
ДВ, бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 9.03.2018 г. 

4. Кодекс за социално осигуряване – попр., ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г., изм., бр. 17 от 

23.02.2018 г. 
5. Закон за ветеринарномедицинската дейност – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., 

в сила от 23.02.2018 г. 
6. Закон за фуражите – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г. 
7. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – изм., ДВ, бр. 17 от 

23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г. 

8. Закон за държавните такси – изм., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г. 

9. Закон за висшето образование – изм., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г. 
10. Закон за здравното осигуряване – изм., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., бр. 30 от 

3.04.2018 г., в сила от 1.07.2018 г. 
11. Закон за защита на животните – изм., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г. 
12. Закон за лова и опазване на дивеча – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила 

от 23.02.2018 г. 

13. Закон за движението по пътищата – изм., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г. 
14. Закон за устройството и застрояването на Столичната община – изм., ДВ, бр. 17 от 

23.02.2018 г. 
15. Закон за социално подпомагане – изм., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г. 
16. Закон за закрила на детето – изм., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г. 
17. Закон за защита на класифицираната информация – доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., 

в сила от 23.02.2018 г. 

18. Закон за обществените поръчки – доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 
23.02.2018 г., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г. 

19. Закон за виното и спиртните напитки – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила 
от 23.02.2018 г. 

20. Закон за горите – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г. 
21. Закон за защита на растенията – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 

23.02.2018 г. 
22. Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия – изм., ДВ, бр. 17 от 

23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г. 
23. Закон за животновъдството – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 

23.02.2018 г. 
24. Закон за рибарството и аквакултурите – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила 

от 23.02.2018 г., изм., бр. 27 от 27.03.2018 г. 

25. Закон за здравето – изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г. 
26. Закон за лечебните заведения – изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 

27.02.2018 г. 
27. Закон за подпомагане на земеделските производители – изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 

27.02.2018 г. 
28. Закон за омбудсмана – изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г. 
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29. Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние – изм., ДВ, бр. 20 от 

6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г. 
30. Закон за Българската народна банка – изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 

6.03.2018 г. 
31. Закон за кредитните институции – изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 

6.03.2018 г., доп., бр. 22 от 13.03.2018 г. 
32. Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 

посредници – изм., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г. 

33. Закон за защита на потребителите – изм., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 
6.03.2018 г. 

34. Закон за публичното предлагане на ценни книжа – изм., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в 
сила от 6.03.2018 г., бр. 24 от 16.03.2018 г. 

35. Закон за държавния дълг – изм., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г. 
36. Закон за банковата несъстоятелност – изм., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 

6.03.2018 г., изм. и доп., бр. 22 от 13.03.2018 г. 
37. Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 

колективно инвестиране – изм., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г., бр. 
24 от 16.03.2018 г., в сила от 16.02.2018 г. 

38. Закон за гарантиране на влоговете в банките – изм., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила 
от 6.03.2018 г., бр. 27 от 27.03.2018 г. 

39. Закон за административните нарушения и наказания – изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 

6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г. 
40. Закон за потребителския кредит – изм., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 1.07.2018 

г. 
41. Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители – изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 

6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г. 
42. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество – изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г., доп., бр. 21 

от 9.03.2018 г., в сила от 23.01.2018 г. 
43. Закон за филмовата индустрия – изм., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г. 
44. Закон за насърчаване на инвестициите – изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила 

от 6.03.2018 г. 
45. Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – 

изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г. 

46. Закон за дейностите по предоставяне на услуги – доп., ДВ, бр. 21 от 9.03.2018 г., в 
сила от 9.03.2018 г. 

47. Закон за държавната собственост – доп., ДВ, бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 
9.03.2018 г. 

48. Закон за електронните съобщения – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 
9.03.2018 г., доп., бр. 28 от 29.03.2018 г., в сила от 29.03.2018 г. 

49. Закон за устройство на територията – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 

9.03.2018 г. 
50. Закон за управление на етажната собственост – доп., ДВ, бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила 

от 9.03.2018 г. 
51. Закон за местното самоуправление и местната администрация – изм. и доп., ДВ, бр. 21 

от 9.03.2018 г., в сила от 23.01.2018 г., бр. 24 от 16.03.2018 г. 
52. Закон за Селскостопанската академия – изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г. 
53. Закон за счетоводството – доп., ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г. 

54. Закон за митниците – изм., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г. 
55. Закон за акцизите и данъчните складове – изм., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 

1.01.2018 г. 
56. Закон за данък върху добавената стойност – изм., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г. 
57. Кодекс за застраховането – изм., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г. 
58. Закон за Комисията за финансов надзор – изм., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г. 

59. Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност – изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 
16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г. 

60. Закон за чужденците в Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., 
в сила от 23.05.2018 г. 

61. Закон за българските лични документи – изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., в 
сила от 23.05.2018 г. 

62. Закон за борба с трафика на хора – изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 

23.05.2018 г. 
63. Закон за предучилищното и училищното образование – изм., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 

г., в сила от 23.05.2018 г. 
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64. Закон за младежта – изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г. 

65. Закон за насърчаване на заетостта – изм., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 
23.05.2018 г. 

66. Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" – изм., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г. 
67. Закон за кооперациите – доп., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г. 
68. Закон за радиото и телевизията – изм., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г. 
69. Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра – изм., ДВ, бр. 27 от 

27.03.2018 г. 

70. Закон за енергийната ефективност – изм., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г. 
71. Закон за частната охранителна дейност – изм., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г. 
72. Закон за закрила и развитие на културата – доп., ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 г., в сила от 

30.12.2018 г. 
73. Кодекс на търговското корабоплаване – изм., ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 г. 
74. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие – доп., ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 

г. 
75. Закон за държавния служител – изм., ДВ, бр. 30 от 3.04.2018 г., в сила от 1.07.2018 г. 

76. Закон за дипломатическата служба – изм., ДВ, бр. 30 от 3.04.2018 г., в сила от 
1.07.2018 г. 

77. Закон за малките и средните предприятия – изм., ДВ, бр. 30 от 3.04.2018 г., в сила от 
1.07.2018 г. 

78. Закон за семейни помощи за деца – изм., ДВ, бр. 30 от 3.04.2018 г., в сила от 
1.07.2018 г. 
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