
"АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през месец април 2017 

г. 

НОВИ КОМЕНТАРИ: 

 КОМЕНТАР: "ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД" - д-р АЛЕКСАНДЪР 
АЛЕКСАНДРОВ, главен асистент по търговско право в Института за държавата и 
правото при БАН 

НОВИ АНАЛИЗИ: 

 ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ на промените в Закона за УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, 

приети със ЗИД на ЗУТ; 

 ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ на промените в НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, приети със ЗИД на 
ЗИНЗПС; 

 ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ на промените в НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, приети 

със ЗИД на ЗИНЗП; 

 ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ на промените в Закона за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА и 
задържането под стража, приети със ЗИД на ЗИНЗПС; 

НОВИ СРОКОВЕ: 

 СРОКОВЕ - нормативни дати от Правилника за вътрешния ред за ИЗПОЛЗВАНЕТО 
НА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС И ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ НА 
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (нов); 

 СРОКОВЕ - нормативни дати от Наредба за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на НАРЕДБА 

№ 49 от 2014 г. за ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ по чл. 249, т. 1 и 2 от 
Кодекса за застраховането и за МЕТОДИКАТА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; 

 СРОКОВЕ - нормативни дати от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

Із-2539 от 2012 г. за ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР на 
КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ, условията и реда за ОТНЕМАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 
ИМ, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни 
точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото 
нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на 

допълнително обучение; 

 СРОКОВЕ - нормативни дати от Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, 
съхраняването и достъпа до РЕГИСТЪРА НА АКТОВЕТЕ НА СЪДИЛИЩАТА 
(нова); 

 и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ бр. 28, ДВ бр. 29, ДВ 
бр. 30, ДВ бр. 31, ДВ бр. 32, ДВ бр. 33 и в ДВ бр. 34 от 2017 г. 
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