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


ЗАКОН за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16
Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support),
международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in
support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II
ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated
material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална
система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS
JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information
Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and
equipment)

Изменени закони:










Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
ИЗБОРЕН КОДЕКС
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за политическите партии
ЗАКОН за пътищата
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие

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


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 15.08.2019 г. за откриване на Научноизследователски
институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив

Правилници:



ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната
администрация

Наредби:





НАРЕДБА № 5 от 13.08.2019 г. за подготовка и представяне на искания до
Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за
съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на
производителите и контролиращите лица
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти
НАРЕДБА № Н-12 от 05.08.2019 г. за реда за служебно обследване на тежките
пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за
управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни

превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари,
и набелязване на мерки за тяхното ограничаване

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № 29-19 от 29.07.2019 г. за условията и реда за носене на служебно
оръжие от държавните служители на Държавна агенция „Технически операции“

Други:






МЕТОДИКА за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост
РЕШЕНИЕ № 10932 от 18.09.2018 г. по административно дело № 3256 от 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 479 от 05.08.2019 г. за приемане на Списък на иновативните училища в
Република България
РЕШЕНИЕ за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към
българската държава и нацията
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2019 г.

Изменени подзаконови актове:
Постановления:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2019 г.

Правилници:




ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане

Наредби:









НАРЕДБА № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и
газоразпределителните мрежи
НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния
транспорт
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
НАРЕДБА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на
финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на
финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
НАРЕДБА за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението
при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-1276 от 11.10.2018 г. за реда и организацията за издаване на
документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на
Република България на гражданите на Европейския съюз, кoито не са български
граждани, и членовете на техните семейства

Заповеди:



ЗАПОВЕД № ЗАМ-1125/32-309807 от 4.11.2016 г.

Тарифи:


ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Други:


РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните
професии в Република България

Отменени подзаконови актове:
Правилници:



ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната
администрация

Наредби:



НАРЕДБА № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти
НАРЕДБА № 16 от 14.09.2007 г. за подготовка и представяне на искания до
Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за
съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на
производителите и контролиращите лица

Заповеди:


Заповед № РД01-1097 от 20.12.2018 г за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от
Закона за семейни помощи за деца

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства
Национална агенция за приходите
Разяснения







РАЗЯСНЕНИЕ № 3-971 от 10.06.2019 г. относно приложение на Закона за данък върху
добавената стойност при извършване на дейност от самостоятелна медико-техническа
лаборатория
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-19-29 от 28.06.2019 г. относно съхраняване на счетоводна и
търговска документация
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-58 от 28.06.2019 г. относно дължими здравноосигурителни
вноски за лице, за периода, през който получава обезщетение за бременност и
раждане, след прекратяване на срочен трудов договор
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1025 от 18.06.2019 г. относно подаване на годишна данъчна
декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 г. от
дружество, което не е извършвало дейност през отчетния период
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1024 от 18.06.2019 г. относно формиране на оборот за регистрация
съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност във връзка с
доставки, извършвани от обменно бюро
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1071 от 27.06.2019 г. относно дължимост на данък върху превозните
средства по Закона за местните данъци и такси за опожарен автомобил и







основателност на искане по чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс за прихващане и възстановяване на надвнесени данъци
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-56 от 27.06.2019 г. относно прилагане на Наредба № Н-18 от 13
декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на
продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и
изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин
РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-142 от 26.06.2019 г. относно данъчно облагане на придобити
доходи от физически лица за производство на преработени или непреработени
продукти от селско стопанство съгласно нормата на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица
РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-141 от 26.06.2019 г. относно социално и здравно осигуряване
на лице – гражданин на България и Турция, на когото е отпусната пенсия по турското
законодателство, полагащо труд на територията на Република България като
самоосигуряващо се лице

Национален осигурителен институт
Въпроси и отговори


Отговор на НОИ от 19.07.2019 г. във връзка с приложение № 9 към Наредбата за
паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Министерство на околната среда и водите


УКАЗАНИЕ № 94-00-302 от 25.06.2019 г. относно инсталации за производство на
биогаз от органични отпадъци

Министерство на икономиката


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на Инспектората на Министерството на икономиката

Министерство на земеделието, храните и горите



ЗАПОВЕД № РД 09-790 от 6.08.2019 г. за стартиране на специализирани проверки на
място на физическите блокове, заявени за подпомагане за кампания 2019 г.
ВИЗИЯ на Република България за бъдещето на Общата селскостопанска политика след
2020 г.

Министерство на труда и социалната политика
Писма и указания


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за извършване на специализирани проверки от контролните
органи на ИА "Главна инспекция по труда" за прилагане на квотата за назначаване на
хора с трайни увреждания

Комисия за финансов надзор
Надзор на инвестиционната дейност


НАСОКИ относно бенчмарковете с малка значимост съгласно Регламента за
бенчмарковете

Застрахователен надзор


ПРЕПОРЪКИ за застрахователния сектор с оглед на оттеглянето на Обединеното
кралство от Европейския съюз

Българска народна банка



НАСОКИ за оценка на LGD, подходяща при икономически спад ("LGD при
икономически спад")
НАСОКИ за възлагане на дейности на външни изпълнители

Национална здравноосигурителна каса


УКАЗАНИЕ № РД-16-44 от 30.07.2019 г. между Националната здравноосигурителна
каса и Български лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за
медицински дейности за 2018 г., в частта "Болнична помощ"

Агенция по обществени поръчки


МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-7 от 1.08.2019 г. относно: Гаранция за изпълнение.
Форма и размер

Агенция по вписванията


ПРАВИЛА за дейността на Консултативния съвет към изпълнителния директор на
Агенцията по вписванията

Централна избирателна комисия






РЕШЕНИЕ № 560-МИ от 22.07.2019 г. на ЦИК относно приемане на хронограма за
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 620-МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК относно условията и реда за извършване
на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания "на
изхода" в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019
г.
РЕШЕНИЕ № 627-МИ от 19.08.2019 г. на ЦИК относно указание към избирателите и
кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и
за кметове на 27 октомври 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 633-МИ от 20.08.2019 г. на ЦИК относно съставяне, обявяване, поправка
и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

НОВОСТИ - АРХИВ
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