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






ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел
ЗАКОН за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за особените залози

Международни актове:


УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР на Международната финансова корпорация

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


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 от 17.08.2018 г. за определяне размера на линията на
бедност за страната за 2019 г.

Правилници:



ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавните помощи
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията по академична етика

Наредби:









НАРЕДБА № 1 от 01.08.2018 г. за специфичните изисквания за постъпване на
държавна служба в дирекцията по глава девета „Противодействие на корупцията чрез
разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“ от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
НАРЕДБА № 1 от 18.07.2018 г. за реда за издаване на разрешения за извършване на
търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116,
ал. 1 от Закона за културното наследство
НАРЕДБА № 2 от 15.08.2018 г. за условията и реда за осъществяване на оперативноиздирвателната дейност чрез гласни и негласни методи и средства от органите по чл.
16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
НАРЕДБА за мониторинга, управлението и контрола на концесиите
НАРЕДБА за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон
2018/2019 година
НАРЕДБА за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни
осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и
служителите“ и за обмен на информация

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 15.04.2018 г. за реда за осъществяване на оперативноиздирвателна дейност чрез специфични способи и средства от органите по чл. 16, ал.

2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество

Тарифи:


ТАРИФА за таксите, които се събират в производства по глава шеста от Закона за
концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния
административен съд

Други:







ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10565 от 16.08.2018 г. по административно дело № 9882 от 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 3173 от 13.03.2018 г. по административно дело № 5722 от 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 12 от 27.07.2018 г. по конституционно дело № 1 от 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 13 от 27.07.2018 г. по конституционно дело № 3 от 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 592 от 21.08.2018 г. за условията и реда за разплащанията на
разпоредители с бюджет по договори
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. октомври 2018 г.

Изменени подзаконови актове:
Постановления:


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 структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна
инфраструктура"
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо
културно наследство
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за социално подпомагане
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по горите

Наредби:










НАРЕДБА № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на
лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит"
НАРЕДБА № 19 от 6.11.2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични
болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете
НАРЕДБА № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване
и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд
НАРЕДБА № 31 от 29.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на Нюкясълската болест по птиците и за условията и реда за прилагането
им
НАРЕДБА № 4 от 9.01.2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите
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 № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с
връчването по Гражданския процесуален кодекс
НАРЕДБА № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза
НАРЕДБА за медицинската експертиза

Тарифи:




ТАРИФА за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от
Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред
Върховния административен съд
ТАРИФА за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране по Закона за енергетиката
ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по
Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за
концесиите

Други:


УСТАВ за войсковата служба на въоръжените сили на Република България

Отменени подзаконови актове:
Правилници:




ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на държавните предприятия към
Селскостопанската академия
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за концесиите
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за публично-частното партньорство

Наредби:





НАРЕДБА № Н-5 от 13.05.2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните
представителства на Република България, в щабове или органи на международни
организации и на други международни инициативи
НАРЕДБА за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното
прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги
НАРЕДБА за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон
2017/2018 година

Други:


РЕШЕНИЕ № 593 на МС от 20.07.2016 Г. за условията и реда за разплащанията на
разпоредители с бюджет по договори

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



ПИСМО № 17-00-87 от 19.07.2018 г. (№ БНБ-79243 от 19.07.2018 г.) относно
прилагане на разпоредби на чл. 152 от Закона за публичните финанси
УКАЗАНИЯ БЮ № 4 от 23.08.2018 г. относно подготовката и представянето на
проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. и на
актуализираните им бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г.

Национална агенция за приходите
Разяснения







РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1383 от 17.07.2018 г. относно данъчно третиране на доходи от
дивиденти от източник в чужбина съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1439 от 26.07.2018 г. относно начисляване на данък върху
добавената стойност при изплащане на обезщетение по чл. 210 от Закона за
устройство на територията
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1463 от 31.07.2018 г. относно данъчно третиране на доставка на
услуга по извършване на пътна помощ съгласно разпоредбите на Закона за данък
върху добавената стойност
РАЗЯСНЕНИЕ № 2-415 от 15.06.2018 г. относно определяне на датата на данъчното
събитие по ЗДДС при онлайн търговия
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-158 от 10.07.2018 г. относно реда за издаване на фискални
касови бележки при разносна търговия

Министерство на земеделието, храните и горите




УКАЗАНИЯ за прилагане на Схема за държавна помощ с регистрационен номер SA.
46425 "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола,
използван в първичното селскостопанско производство" за 2018 г.
ЗАПОВЕД № РД46-353 от 26.07.2018 г. за одобряване на Правила за регистрация на
договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по
земеделие
ЗАПОВЕД № РД46-395 от 8.08.2018 г. за одобряване на Указания по прилагане на чл.
37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Глава
седма "Ползване на земеделските земи" от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2018 - 2019 година

Министерство на образованието и науката


КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР за системата на предучилищното и училищното
образование – 2018 (№ Д01-100 от 11.06.2018 г.)

Министерство на околната среда и водите


УКАЗАНИЕ № 05-08-2585 от 27.07.2018 г. относно коректното определяне на
инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на т. 10, буква "б" на Приложение
№ 2 на Закона за опазване на околната среда

Министерство на отбраната



ПОЛИТИКА за защита на личните данни, обработвани в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ЗАПОВЕД № ОХ-461 от 31.05.2018 г. относно определяне на задължените лица и
обявяване на Указания относно вида и реда за подаване на декларациите за
имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 в изпълнение на § 2, ал. 2 от Закона
за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Министерски съвет


НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за намаляване на риска от бедствия 2018 - 2030 г.

Българска народна банка



УКАЗАНИЕ № БНБ-83397 от 31.07.2018 г. за статистика на плащанията по Регламент
(ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ
УКАЗАНИЕ № БНБ-83378 от 31.07.2018 г. по Наредба № 3 на БНБ за формата и
съдържанието на информацията, подавана от доставчиците на платежни услуги за
целите на интернет страницата за съпоставяне на такси, поддържана от БНБ





УКАЗАНИЕ № БНБ-83391 от 31.07.2018 г. по Наредба № 3 на БНБ за съставяне на
документа с информация за таксите
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ по Указание за статистиката на плащанията по Регламент (ЕС)
№ 1409/2013 на ЕЦБ
УКАЗАНИЯ за попълване на образци за отчитане на вътрешни експозиции по чл. 45 от
ЗКИ

Национална здравноосигурителна каса






УКАЗАНИЕ относно Брекзит, промяна на притежателите на разрешенията за употреба и
отражението им върху обществените отношения по заплащане на лекарствените
продукти от НЗОК, действащите договори за отстъпки или подадените предложения за
отстъпки
ИНСТРУКЦИЯ № РД-16-28 от 11.07.2018 г. за осъществяване на контрол по чл. 72, ал.
10 от ЗЗО по изпълнението на договорите за отпускане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК
УКАЗАНИЕ № РД-16-37 от 14.08.2018 г. между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за
медицински дейности за 2018 г., в частта "Болнична помощ"

Сметна палата


ПРАВИЛА за условията и реда за провеждане на изпит за одитори на Сметната палата

НОВОСТИ - АРХИВ

© Апис Европа АД
Представяне на "АПИС ПРАВО"

