
Новости в "АПИС-СОФИТА" през месец декември 2017 г. 

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски 
език: 

 РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз 
и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна 

 СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на 

Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация 

 МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ между компетентните органи за обмен на отчети по 
държави 

Българско законодателство на английски език: 

1. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 

85 от 24.10.2017 г. 
2. Закон за администрацията – изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г. 

3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – доп., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 86 
от 27.10.2017 г., изм. и доп., бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 

4. Закон за държавната финансова инспекция – изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г. 
5. Закон за корпоративното подоходно облагане – изм., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 

92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 
6. Закон за държавните такси – доп., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г. 
7. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове – изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.  
8. Граждански процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г. 
9. Закон за частните съдебни изпълнители – изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г. 

10. Кодекс на труда – изм., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г. 
11. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите – изм., ДВ, бр. 86 

от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. 
12. Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и 

завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – изм., ДВ, бр. 86 от 
27.10.2017 г. 

13. Закон за местните данъци и такси – изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 3.11.2017 г., в сила от 
1.01.2020 г., бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 96 от 1.12.2017 
г., в сила от 1.01.2018 г. 

14. Закон за управление на отпадъците – изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 3.11.2017 г., в сила от 

1.01.2020 г. 
15. Закон за управление на етажната собственост – доп., ДВ, бр. 88 от 3.11.2017 г., в сила 

от 1.01.2020 г. 
16. Закон за съдебната власт – изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г. 
17. Закон за гражданската регистрация – изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. 

18. Закон за публичните финанси – изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. 
19. Закон за банковата несъстоятелност – доп., ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. 

20. Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна 
система – изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. 

21. Закон за публичното предлагане на ценни книжа – доп., ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. 
22. Закон за държавния дълг – доп., ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. 
23. Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 

посредници – изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г. 
24. Закон за интеграция на хората с увреждания – изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г., 

в сила от 1.01.2018 г. 
25. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки – изм. и доп., ДВ, бр. 91 

от 14.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 
26. Наредба № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, 

дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи – доп., ДВ, бр. 91 
от 14.11.2017 г. 

27. Закон за акцизите и данъчните складове – изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в 
сила от 1.01.2018 г. 
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28. Закон за данък върху добавената стойност – изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в 

сила от 1.01.2018 г. 
29. Закон за счетоводството – изм., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 
30. Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични 

дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и 
сродните му права – изм., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 

31. Закон за рибарството и аквакултурите – изм., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 
1.01.2018 г. 

32. Закон за устройство на територията – изм., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 
1.01.2018 г. 

33. Закон за храните – изм., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 
34. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – изм., ДВ, бр. 92 от 

17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 
35. Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия – изм., ДВ, бр. 92 от 

17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 
36. Закон за радиото и телевизията – изм., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 

г. 
37. Закон за частната охранителна дейност – изм., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 

1.01.2018 г. 
38. Закон за Камарата на строителите – изм., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 

1.01.2018 г. 

39. Валутен закон – изм., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 
40. Кодекс за застраховането – доп., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 21.11.2017 г. 
41. Закон за Комисията за финансов надзор – изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. 
42. Закон за автомобилните превози – изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г. 
43. Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати – доп., ДВ, бр. 95 от 

28.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 
44. Закон за Националния архивен фонд – изм., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г. 

45. Закон за българските лични документи – изм., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г. 
46. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги – изм., ДВ, бр. 

97 от 5.12.2017 г. 
47. Закон за електронната идентификация – изм., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г. 
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