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








КОДЕКС за социално осигуряване
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за животновъдството
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за защита на личните данни

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


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 01.02.2019 г. за създаване на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“

Правилници:




ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата
администрация
ПРАВИЛНИК за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване
на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на
безопасността на движението по пътищата
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“

Наредби:






НАРЕДБА № 1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
НАРЕДБА № 1 от 24.01.2019 г. за придобиване на квалификация по професията
„Администратор в хотелиерството“
НАРЕДБА № 5 от 04.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията
„Готвач“
НАРЕДБА № 8121з-84 от 28.01.2019 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти
в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2019/2020 г.
НАРЕДБА за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 31.01.2019 г. за взаимодействие на Комисията за регулиране на
съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на
контрола за осигуряване на достъп по Закона за електронните съобщителни мрежи и
физическа инфраструктура

Други:







ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ на чл. 33, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.
за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите
на съдебната власт
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати относно налагането на ограничения
върху вноса на категории археологически материали и етноложки материали на
Република България
РЕШЕНИЕ № 1944 от 12.02.2019 г. по административно дело № 7087 от 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 915 от 22.01.2019 г. по административно дело № 8592 от 2017 г.

Изменени подзаконови актове:
Постановления:



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на
стипендии от учениците след завършено основно образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на
стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши
училища и научни организации

Правилници:



ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република
България
ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна
инфраструктура"

Наредби:









НАРЕДБА № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и
процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и
отнемане на номера, адреси и имена
НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани
НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на
уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
НАРЕДБА № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на
инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални
устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за
управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез
електронен магазин
НАРЕДБА за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Тарифи:


ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда
и водите

Други:




НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР за денталните дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР за медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
НАЦИОНАЛНИ счетоводни стандарти



ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на обществени електронни съобщения

Отменени подзаконови актове:
Постановления:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 на МС от 3.10.2003 г. за определяне на състава и дейността
на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на
движението по пътищата

Правилници:


ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по
сигурността при Министерския съвет

Наредби:




НАРЕДБА № 15 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия
"Готвач"
НАРЕДБА № 19 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия
"Администратор в хотел"
НАРЕДБА № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и
квалификацията на спортно-педагогическите кадри

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







ДДС № 01 от 18.01.2019 г. относно изготвянето и представянето през 2019 г. на
месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от
Европейския съюз и на сметките за чужди средства
№ ФО-3 от 4.02.2019 г. относно предоставяне на информация за рефинансиране на
дълг
УКАЗАНИЯ № ФО-4 от 5.02.2019 г. относно изготвянето и представянето през 2019 г.
на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от
Европейския съюз и на сметките за чужди средства на общините, както и на
информация за очакваното изпълнение на общинския бюджет за 2019 г. по месеци и
за очакваните разходи за текущия и за следващия месец по отделни проекти,
финансирани чрез средства от Европейския съюз
ДР № 4 от 7.02.2019 г. относно насоки за подпомагане процеса по изготвяне на
финансови обосновки към проектите на актове на Министерския съвет
УКАЗАНИЯ БЮ № 1 от 8.02.2019 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020-2022 г.

Национална агенция за приходите
Писма и указания


СТАНОВИЩЕ № 20-00-22 от 29.01.2019 г. относно Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване
и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица,
както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.)

Разяснения


РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-294 от 27.12.2018 г. относно прилагане на разпоредби на ЗКПО,
КСО и ЗДДС във връзка с поевтиняване на храна в столова на предприятие









РАЗЯСНЕНИЕ № 3-2267 от 17.12.2018 г. относно данъчно третиране на разходи по
реда на Закона за корпоративното подоходно облагане
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-292 от 27.12.2018 г. относно третиране на лице от трета страна
като данъчно задължено по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-277 от 29.11.2018 г. относно допусната техническа грешка при
попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-279 от 6.12.2018 г. относно доставки на услуги по чл. 21, ал. 4,
т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-15-275 от 12.12.2018 г. относно право на възстановяване на данък
върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 3 от Закона за данък върху
добавената стойност
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-280 от 27.12.2018 г. относно преотстъпване на корпоративен
данък по реда на чл. 189б от ЗКПО
РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-147 от 4.12.2018 г. относно облагане на получени субсидии от
физическо лице, прекратило дейност като земеделски стопанин, съгласно нормите на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за данък върху
добавената стойност

Национален осигурителен институт
Писма и указания




УКАЗАНИЕ № 1029-40-12134 от 28.12.2018 г. относно прилагане на Закона за бюджета
на ДОО за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и
направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните
обезщетения
УКАЗАНИЕ № 1052-40-11 от 11.02.2019 г. относно изменения и допълнения в Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и
съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица,
както и от самоосигуряващите се лица, обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.

Министерство на труда и социалната политика
Писма и указания







НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЕЛПОМЕНА" - 2019
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Помощ за пенсиониране" - 2019
ПРОГРАМА за заетост и обучение на бежанци - 2019
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - 2019
ПРОГРАМА "Старт на кариерата" – 2019
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Асистенти на хора с увреждания" – 2019

Министерство на образованието и науката


ЗАПОВЕД № РД09-580 от 1.02.2019 г. за определяне на норматив за кариерен
консултант, минимална численост на кариерните консултанти и размер на
финансирането на дейностите по кариерно ориентиране и консултиране по
първостепенни разпоредители с бюджет за 2019 г.

Национална здравноосигурителна каса




ПРАВИЛА за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко
тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на
извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на назначаваните
специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медикодиагностични дейности - 2019
ПРАВИЛА за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

Патентно ведомство



ЗАПОВЕД № 71 от 23.01.2019 г. за регламентиране на действията, които се
предприемат относно процедурата по заявки за патенти
ЗАПОВЕД № 453 от 12.09.2018 г. за изискванията към кореспонденцията във връзка
със заявки за издаване на патенти, регистрация на полезни модели, промишлени
дизайни, марки, географски означения, за издаване на сертификати за допълнителна
закрила или за сортове растения и породи животни, както и по повод производства,
образувани пред отдел "Опозиция", отдел "Спорове" или производства, образувани
във връзка с промени в правния статус

Комисия за защита на личните данни





СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-8/04.01.2019 г. от 4.02.2019 г. относно
видеоизлъчване на живо (livestreaming) на заседания на общински съвет, чрез
мобилни устройства на присъстващи граждани
СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-1180/11.12.2018 г. от 4.02.2019 г. относно
изясняване на връзката "администратор – обработващ" между НЗОК и аптеки,
сключили договори с нея, по повод прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ
регламент относно защитата на данните)
СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-32/17.01.2019 г. от 6.02.2019 г. относно
приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 при събирането на дарения за лечение
посредством групи във "Фейсбук"

Българска народна банка




НАСОКИ относно стрес тестването на институциите
ПРЕРАЗГЛЕДАНИ НАСОКИ относно общите процедури и методологии за процеса на
надзорен преглед и оценка (ПНПО) и надзорните стрес тестове, за изменение на
EBA/GL/2014/13 от 19 декември 2014 г.
НАСОКИ относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън
търговския портфейл

НОВОСТИ - АРХИВ

© Апис Европа АД
Представяне на "АПИС ПРАВО"

