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


ЗАКОН за публичните предприятия

Изменени закони:















НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за борба с трафика на хора
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

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


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 от 25.10.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по
националните програми „Заедно в грижата за ученика“, „Информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното
образование“ и „Иновации в действие“, одобрени с Решение № 172 на Министерския
съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Правилници:


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието, храните и горите

Наредби:





НАРЕДБА № 04-14 от 09.10.2019 г. за условията и реда за сертифициране на
„Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и
„Таласотерапевтичен център“
НАРЕДБА № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която
се използва за битово отопление
НАРЕДБА № 18 от 03.10.2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите
в налично паричното обращение
НАРЕДБА № 8121з-1059 от 26.09.2019 г. за условията и реда за изплащане на
допълнителни възнаграждения на държавните служители за научна степен, за
полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални
празници и за времето на разположение






НАРЕДБА за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна
собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са
собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала
НАРЕДБА за Националния туристически регистър
НАРЕДБА № I-4 от 22.10.2019 г. за реда за обработване на лични данни в Държавна
агенция „Национална сигурност“

Заповеди:


ЗАПОВЕД № РД-05-679 на НСИ от 3.10.2019 г. за определяне праговете за
деклариране по системата „Интрастат“ за 2020 г.

Други:






МЕМОРАНДУМ за разбирателство в областта на малките и средните предприятия между
Министерството на икономиката на Република България и Министерството за бизнес
среда, търговия и предприемачество на Румъния
РЕШЕНИЕ № 6135 от 23.04.2019 г. по административно дело № 10556 от 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 3988 от 19.03.2019 г. по административно дело № 2519 от 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 256 на БНБ от 25.07.2019 г. за пускане в обращение от 1.11.2019 г. като
законно платежно средство банкнота с номинална стойност 50 лв., емисия 2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. декември 2019 г.

Изменени подзаконови актове:
Постановления:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 на МС от 8.06.2018 г. за създаване и функциониране на
Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст

Правилници:



ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието
и на неговата администрация
ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Наредби:








НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица,
навършили 16 години
НАРЕДБА № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение,
заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със
заповедното производство
НАРЕДБА № 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за
употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за
включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по
чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България
НАРЕДБА № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни
пратки
НАРЕДБА за медицинската експертиза



НАРЕДБА за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена
система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време
и на база изминато разстояние

Тарифи:


ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Отменени подзаконови актове:
Правилници:


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието, храните и горите

Наредби:





НАРЕДБА № 2 от 29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на
"балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център" и
"таласотерапевтичен център"
НАРЕДБА № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 18 от 20.10.2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите
в налично-паричното обращение
НАРЕДБА за организацията на Единната система за туристическа информация

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



ДДС № 04 от 24.09.2019 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните
отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация
към 30.09.2019 г. на бюджетните организации
РЪКОВОДСТВО за администриране на собствените ресурси на общия бюджет на
Европейския съюз в Република България

Национална агенция за приходите
Разяснения







РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-157 от 11.07.2019 г. относно прилагане на Закона за
корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност във
връзка с изплащане на суми за услуги по акредитация към специализирани държавни
органи и организации от Европейския съюз и трети страни
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1179 от 16.07.2019 г. относно подаване на годишна данъчна
декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица за
2019 г. като наследник на починало лице
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-186 от 1.08.2019 г. относно данъчно третиране на изплатени
доходи на чуждестранни лица във връзка с патентоване на изобретение в чужбина
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-164 от 16.07.2019 г. относно документиране, начисляване и
отразяване в отчетните регистри на покупко-продажбата на стока по реда на Закона
за данък върху добавената стойност
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-182 от 31.07.2019 г. относно прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност, Закона за корпоративно подоходно облагане и Наредба Н18 от 13.12.2006 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, във връзка
с услуги, извършени по електронен път








РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-185 от 31.07.2019 г. относно използване на лек автомобил за
управленски и лични цели
РАЗЯСНЕНИЕ № 53-04-765 от 1.08.2019 г. относно данъчно третиране по ЗДДС на
услуги по разработка на софтуер, които се предоставят по електронен път
РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-184 от 19.08.2019 г. относно прилагане на Наредба № Н8/29.12.2005 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
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1368 от 28.08.2019 г. относно данъчно третиране на получен бонус
за реализиран оборот съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената
стойност
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1319 от 19.08.2019 г. относно прилагане на разпоредбите на чл. 264
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Министерство на образованието и науката


АЛГОРИТЪМ за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и
училищно образование и дирекциите "Социално подпомагане" по отношение
осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците

Министерство на земеделието, храните и горите


ЗАПОВЕД № РД 49-336 от 26.09.2019 г. за утвърждаване на Правила за закупуването
на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията




АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ за развитие на електронното управление в Република
България 2019 – 2023 г.
АКТУАЛИЗИРАНА ПЪТНА КАРТА за изпълнение на Актуализираната стратегия за
развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.
КОНЦЕПЦИЯ за регистрова реформа

Министерство на регионалното развитие и благоустройството


ПРАВИЛА за устройството и дейността на Националния експертен съвет за
координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко до нулево
потребление на енергия 2015 г. – 2020 г. към министъра на регионалното развитие и
благоустройството

Българска народна банка





ТАРИФА на Българската народна банка за предоставяне на тестови комплекти и мостри
на нови емисии банкноти/разменни монети и за провеждане на тестове на машини за
сортиране и машини за самообслужване
ОБЩИ УСЛОВИЯ на Българската народна банка за предоставяне на тестови комплекти
и мостри на банкноти и разменни монети и за провеждане на тестове на машини за
сортиране и машини за самообслужване
УКАЗАНИЯ № БНБ-69465 от 26.06.2019 г. за прилагане на Наредба № 18 на
Българската народна банка за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в
наличнопаричното обращение
ПРАВИЛА № БНБ-110 480 от 11.10.2019 г. (№ АД-28 от 11.10.2019 г. на МФ) за
допускане до търговия на държавни ценни книжа на многостранна система за търговия
Е-BOND BULGARIA, оперирана от "BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V." и приключване
на сделки с тях в Българската народна банка

Комисия за финансов надзор

Застрахователен надзор


УКАЗАНИЯ относно тълкуването и прилагането на Кодекса за застраховането при
оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение

Агенция по обществени поръчки


УКАЗАНИЕ № МУ-8 от 30.09.2019 г. относно включване в списъка на външните
експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на
технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез
случаен избор) (актуализация на МУ-7/2018 г.)

Централна избирателна комисия






РЕШЕНИЕ № 1129-МИ от 18.09.2019 г. на ЦИК относно опаковане, предаване и
съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на ОИК и на общинската
администрация от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019
г.
РЕШЕНИЕ № 1281-МИ от 3.10.2019 г. на ЦИК относно приемане на Методически
указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от
секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове,
насрочени на 27 октомври 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 1464-МИ от 21.10.2019 г. на ЦИК относно организацията на работа на
подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) и начина на гласуване с подвижна
избирателна кутия

НОВОСТИ - АРХИВ
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