Новости в АПИС ПРАВО през м. юни 2019 г.
Подбрани нови, изменени или отменени закони
Нови закони:


ЗАКОН за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на
наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода

Изменени закони:





ЗАКОН
ЗАКОН
ЗАКОН
ЗАКОН

за
за
за
за

авторското право и сродните му права
държавната собственост
политическите партии
устройство на територията

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



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 от 06.06.2019 г. за определяне на нов размер на социалната
пенсия за старост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и
програмните документи на Република България за управление на средствата от
фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

Правилници:


ПРАВИЛНИК за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с
увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите
на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална
представителност

Наредби:






НАРЕДБА № 14 от 22.05.2019 г. за придобиване на квалификация по професията
„Съдебен служител“
НАРЕДБА № 4 от 28.05.2019 г. за условията и реда за използване на незадължителния
термин за качество „планински продукт“ и за осъществяването на контрол върху
неговата употреба
НАРЕДБА № 4 от 31.05.2019 г. за специализираната електронна система за
проследяване и анализ на лекарствените продукти
НАРЕДБА № Н-9 от 10.06.2019 г. за условията, реда и начина за организиране и
провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“
НАРЕДБА за антидопинговата дейност

Други:



МЕТОДИКА за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда
за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти
МЕТОДИКА за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и
кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания



РЕШЕНИЕ № 15652 от 14.12.2018 г. по административно дело № 11440 от 2017 г.

Изменени подзаконови актове:
Постановления:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 на МС от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2018 г.

Правилници:



ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

Наредби:










НАРЕДБА № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
НАРЕДБА № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки,
за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
НАРЕДБА № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната
инфраструктура
НАРЕДБА № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване,
вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на
Република България
НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и
пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на
регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за
предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза
НАРЕДБА за дългосрочните командировки в чужбина
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

Други:


АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в
производства по несъстоятелност по Търговския закон

Правилници:


ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора
с увреждания

Наредби:




НАРЕДБА № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина за определяне на размера,
разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните
съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
НАРЕДБА № Н-7 от 4.10.2017 г. за условията, реда и начина за организиране и
провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния
сектор"
НАРЕДБА за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност

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





№ ФО-21 от 13.06.2019 г. относно предоставяне на информация за поименно
разписание на длъжностите към 1.06.2019 година за дейност 122 - "Общинска
администрация"
№ ФО-23 от 19.06.2019 г. относно изисквания на Министерството на финансите за
отразяване на данните за капиталови разходи, включително по заявките за зареждане
на лимити по СЕБРА от целева субсидия за капиталови разходи
НАСОКИ на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия

Министерство на образованието и науката




ПРАВИЛА за приемане на докторанти и специализанти - българи, живеещи извън
Република България, за обучение и специализация в български държавни висши
училища и научни организации съгласно Постановление № 103/1993 г. на
Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в
чужбина, през учебната 2019-2020 година
ПРАВИЛА за приемане на студенти - българи, живеещи извън Република България, и
граждани на Република Северна Македония за обучение в български държавни висши
училища съгласно Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет за
осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление
№ 228/1997 г. на Министерския съвет за приемане на граждани на Република
Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през
учебната 2019-2020 година

Комисия за финансов надзор
Надзор на инвестиционната дейност




НАСОКИ относно отчитането на интернализирания сетълмент по чл. 9 от Регламента за
ЦДЦК
НАСОКИ относно преодоляването от ЦК на конфликти на интереси
НАСОКИ относно мерките за допълнително обезпечаване за ограничаване на
процикличността, прилагани от централните контрагенти, съгласно Регламента за
европейската пазарна инфраструктура

Българска народна банка



НАСОКИ за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции
НАСОКИ относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции

Национална здравноосигурителна каса


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-28 от 29.05.2019 г. за дейността на комисията в ЦУ на
НЗОК и реда за разглеждане на заявления за заплащане на медицински изделия,
извън цената на клиничната пътека/амбулаторната процедура

Агенция по вписванията




УКАЗАНИЯ относно приложимостта на регламентираните в чл. 63 от ЗМИП изключения
от задължението за вписване на данни за действителни собственици и за
приложимостта на чл. 63 от ЗМИП спрямо физическите лица за контакт по чл. 63, ал.
4, т. 3 от ЗМИП
УКАЗАНИЯ за заявяване за вписване на информация и данни за физически лица, които
се считат за действителни собственици на юридическите лица с нестопанска цел, в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията

Агенция по обществени поръчки



Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени
поръчки" (ЦАИС ЕОП) - често задавани въпроси

Висш съдебен съвет
Актове


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на работата с предложения и сигнали, които
постъпват във Висшия съдебен съвет

Комисия за защита на личните данни



СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-190/2019 г. от 10.06.2019 г. относно
определяне на фигурите "администратор" и "обработващ" при провеждане на
клинични изпитвания
СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-197/2019 г. от 27.05.2019 г. относно форма
на упълномощаване при упражняване на права на субект на данни

НОВОСТИ - АРХИВ
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