Новости в АПИС ПРАВО през м. юли 2018 г.
Подбрани нови, изменени или отменени закони
Нови закони:


ЗАКОН за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с
нефт и продукти от нефтен произход

Изменени закони:









ЗАКОН
ЗАКОН
ЗАКОН
ЗАКОН
ЗАКОН
ЗАКОН
ЗАКОН
ЗАКОН

за
за
за
за
за
за
за
за

водите
движението по пътищата
Държавна агенция "Национална сигурност"
интеграция на хората с увреждания
марките и географските означения
регистрация и контрол на земеделската и горската техника
регистър БУЛСТАТ
рибарството и аквакултурите

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


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 19.07.2018 г. за приемане на Методика за определяне
цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“

Правилници:




ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната
администрация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за информация и
документация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство на Република България

Наредби:






НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица,
навършили 16 години
НАРЕДБА № 3 от 04.07.2018 г. за условията и реда за водене на Регистъра на лицата,
придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научната степен „доктор на
науките“, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в
Република България
НАРЕДБА № 8 от 27.06.2018 г. за дейностите по здравно консултиране, профилактични
прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо
съгласието на родителя или попечителя
НАРЕДБА № 37 от 16.07.2018 г. за вътрешните експозиции на банките

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 12.07.2018 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до
държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост

Други:








РЕШЕНИЕ № 11 от 03.07.2018 г. по конституционно дело № 8 от 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 8966 от 02.07.2018 г. по административно дело № 3851 от 2018 г.
ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН (ЗРП) за 2018 – 2019 г., България
КОНВЕНЦИЯ за Международната хидрографска организация
МЕТОДИКА за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“
РЕШЕНИЕ № 472 от 09.07.2018 г. за приемане на Списък на иновативните училища в
Република България
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2018 г.

Изменени подзаконови актове:
Постановления:



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални
диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт,
които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 на МС от 8.02.2018 г. за приемане на Програма на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.

Правилници:






ПРАВИЛНИК
ПРАВИЛНИК
ПРАВИЛНИК
ПРАВИЛНИК
България
ПРАВИЛНИК

за
за
за
за

организацията и дейността на Националния осигурителен институт
прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република

за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Наредби:













НАРЕДБА № 11 от 1.03.2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на
банките
НАРЕДБА № 30 от 10.11.2006 г. за установяването на правила и процедури по
отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в
гражданските летища за обществено ползване в Република България
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 № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и
над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или
семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до
завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни
такси при ползване на републиканските пътища
НАРЕДБА № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за
отопление
НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
НАРЕДБА за специфичните изисквания към млечните продукти
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
НАРЕДБА № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар

Тарифи:


ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата

Отменени подзаконови актове:
Правилници:




ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за информация и
документация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство на Република България

Наредби:



НАРЕДБА № 31 от 28.08.1995 г. за преливане на кръв и кръвни съставки
НАРЕДБА за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство

Други:


МЕТОДИКА за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“

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



ДДС № 04 от 25.06.2018 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните
отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация
към 30.06.2018 г. на бюджетните организации
УКАЗАНИЯ БЮ № 3 от 4.07.2018 г. относно формата, съдържанието и сроковете за
съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и годината за
изпълнението на програмните бюджети за 2018 г. от първостепенните разпоредители с
бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет

Национална агенция за приходите
Разяснения








РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-149 от 28.06.2018 г. относно третиране по Закона за данък
върху добавената стойност на начислена неустойка с обезщетителен характер
РАЗЯСНЕНИЕ № 33-00-3 от 13.06.2018 г. относно осигуряване на чужденци,
специализиращи в България
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-71 от 27.06.2018 г. относно коригиране на данни по
"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице"
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-108 от 28.05.2018 г. относно счетоводно отчитане на "дропшипинг" търговията
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1233 от 22.06.2018 г. относно данъчно третиране на дейността на
регистриран на територията на Р България клон на чуждестранно лице съгласно
Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно
облагане
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-153 от 5.07.2018 г. относно прекратяване на регистрация по
Закона за данък върху добавената стойност

Министерство на отбраната



КОНЦЕПЦИЯ за развитие на системата на отбранително-мобилизационната подготовка
на страната

Министерство на образованието и науката




ПРАВИЛА за работа на комисията, назначена със Заповед № РД 09-819/4.05.2018 г. на
министъра на образованието и науката, за приемане на българи, живеещи извън
Република България, за докторанти и специализанти в държавните висши училища и
научни организации на Република България през учебната 2018-2019 година, съгласно
чл. 5, ал. 1 и ал. 3 на Постановление № 103 на Министерския съвет от 31.05.1993 г. за
осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
ПРАВИЛА за работа на комисията, назначена със Заповед № РД 09-819/4.05.2018 г. на
министъра на образованието и науката, за приемане на българи, живеещи извън
Република България, и граждани на Република Македония за студенти в държавните
висши училища на Република България съгласно чл. 4, ал. 1 на Постановление № 103
на Министерския съвет от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност
сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на Постановление № 228 на Министерския
съвет от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в
държавните висши училища на Република България, през учебната 2018-2019 година

Национален осигурителен институт
Въпроси и отговори






Отговор на НОИ от 3.07.2018 г. във връзка с чл. 46, ал. 7, т. 2 от Наредбата за
работното време, почивките и отпуските
Отговор на НОИ от 3.07.2018 г. във връзка с чл. 53, ал. 4 от КСО
Отговор на НОИ от 3.07.2018 г. във връзка с Наредбата за паричните обезщетения и
помощи от държавното обществено осигуряване
Отговор на НОИ от 3.07.2018 г. във връзка с чл. 48а от КСО
Отговор на НОИ от 3.07.2018 г. във връзка с чл. 53, ал. 1 от КСО

Национална здравноосигурителна каса



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-2 от 18.06.2018 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
УКАЗАНИЕ № РД-16-32 от 19.07.2018 г. между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2018 г.

Патентно ведомство



ЗАПОВЕД № 330 от 16.07.2018 г. относно Инструкцията за разглеждане на искания за
временна закрила на заявки за издаване на европейски патенти и искания за действие
на територията на Република България на издадени европейски патенти
ИНСТРУКЦИЯ за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните
регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост

Комисия за защита на личните данни


СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО–01-502/2018 г. от 26.06.2018 г. относно
обработване на лични данни от Прокуратурата на Република България при
публикуване на прессъобщения и предоставяне на информация за журналистически
цели

Висш съдебен съвет

Актове


ПРАВИЛА за отдаване под наем на недвижими имоти - частна държавна собственост,
предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди

НОВОСТИ - АРХИВ
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