Новости в АПИС ПРАВО през м. август 2020 г.
Подбрани нови, изменени или отменени закони
Изменени закони:









ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за военното разузнаване
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за хазарта

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


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 от 04.08.2020 г. за приемане на Правилник за прилагане за
Закона за регионалното развитие

Правилници:


ПРАВИЛНИК за прилагане за Закона за регионалното развитие

Наредби:





НАРЕДБА № 2 от 05.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно
подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са
особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния
регистър на особените залози
НАРЕДБА № Н-9 от 07.08.2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на
лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и
признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които
предлагат попечителски услуги

Други:



РЕШЕНИЕ № 10 от 23.07.2020 г. по конституционно дело № 7 от 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 12 от 30.07.2020 г. по конституционно дело № 1 от 2020 г.

Изменени подзаконови актове:
Постановления:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на труда и социалната политика

Правилници:




ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта

Наредби:









НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските
граждани на работа в чужбина и морските лица
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
НАРЕДБА № 8121з-904 от 30.07.2015 г. за определяне на условията и реда за
предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните
работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на
служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от
22,00 до 06,00 ч.
НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България
НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина
за техния контрол

Тарифи:


ТАРИФА № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на
финансите по Закона за държавните такси

Отменени подзаконови актове:
Правилници:



ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към
Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за регионалното развитие

Наредби:



НАРЕДБА за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за
целенасочено въздействие
НАРЕДБА за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане,
актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие,
регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните
схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области)

Други:


Решение № 391 на МС от 8.07.2019 г. за приемане проект на Актуализирана политика
в областта на електронните съобщения на Република България 2019 – 2022 г.

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства
Министерски съвет


РЕШЕНИЕ № 506 от 21.07.2020 г. за определяне на реда за ползване на помощ за
основни туристически услуги за вътрешен туризъм и за приемане на Списък на
обектите по чл. 27, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с Решение на народното събрание от 13 март 2020 г., и за
преодоляване на последиците





РЕШЕНИЕ № 525 от 30.07.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325
на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка,
удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., с Решение №
418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и с Решение № 482 на Министерския
съвет от 15 юли 2020 г.
НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ "Цифрова трансформация на България за
периода 2020-2030 г."

Национална агенция за приходите
Писма и указания



ЗАПОВЕД № ЗЦУ-693 от 27.05.2020 г. за определяне на участващите юрисдикции, с
които България ще обменя информация
СТАНОВИЩЕ № 20-00-124 от 19.08.2020 г. относно Постановление № 199 на
Министерския съвет от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на
работа в чужбина и морските лица (Обн., ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.)

Разяснения




РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-112 от 11.05.2020 г. относно данъчно третиране на получена
услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност
в друга държава членка
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-28-107 от 11.05.2020 г. относно право на приспадане на данъчен
кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност
РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-38-77 от 30.04.2020 г. относно данъчно третиране по Закона за
данък върху добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на
физическите лица на доставка, извършвана от платформи като Booking и Airbnb във
връзка краткосрочно предоставяне за ползване на апартамент

Министерство на здравеопазването






ЗАПОВЕД № РД-01-446 от 31.07.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на
територията на Република България, считано от 1.08.2020 г. до 31.08.2020 г.
ЗАПОВЕД № РД-01-452 от 4.08.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични
мерки на територията на Република България, считано от 5.08.2020 г. до 31.08.2020 г.
ЗАПОВЕД № РД-01-459 от 11.08.2020 г. за въвеждане на временна забрана за влизане
на територията на Република България, считано от 11.08.2020 г. до 31.08.2020 г.
ЗАПОВЕД № РД-01-473 от 14.08.2020 г. за въвеждане на задължителна регистрация,
съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за
регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
ЗАПОВЕД № РД-01-477 от 20.08.2020 г. за определяне на кръга на правоимащите лица
по чл. 27, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за
преодоляване на последиците, на които се предоставя помощ за ползване на основни
туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв.

Министерство на образованието и науката




ПРОГРАМА за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г.
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Европейски научни мрежи"
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР № Д01-134 от 8.06.2020 г. за системата на
предучилищното и училищното образованиe

Министерство на туризма



УКАЗАНИЯ от 5.08.2020 г. за функциониране на места за настаняване и заведения за
хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България

Министерство на околната среда и водите


УКАЗАНИЕ № 05-08-1655 от 19.06.2020 г. относно процедиране на инвестиционни
предложения за дейности по изгаряне или съвместно изгаряне на опасни и неопасни
отпадъци по реда на раздел трети, глава VI от Закона за опазване на околната среда,
предвид изменение на ЗООС, обн., ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 г.

Министерство на отбраната




ЗАПОВЕД № ОХ-601 от 30.07.2020 г. за обявяване на Правила за организацията и
дейността на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на
отбраната и на комисиите за социално сътрудничество в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ЗАПОВЕД № ОХ-614 от 4.08.2020 г. за утвърждаване на образци на декларации за
упражнено/не упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при
условията на Кодекса за социално осигуряване

Национална здравноосигурителна каса



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-53 от 27.07.2020 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/клиничната процедура
ИНСТРУКЦИЯ № РД-16-43 от 9.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на
контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване

Сметна палата



МЕДИЙНА ПОЛИТИКА на Сметната палата на Република България
ПРАВИЛА за огласяване на информация за дейността на Сметната палата

Висш съдебен съвет
Актове


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на Висшия съдебен съвет за контрол и предотвратяване
изпирането на пари и финансирането на тероризма

Централна избирателна комисия






РЕШЕНИЕ № 1844-МИ от 21.07.2020 г. на ЦИК относно регистрация на партии,
коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в нови и частични избори
РЕШЕНИЕ № 1845-МИ от 21.07.2020 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни
комитети в ОИК за участие в нови и частични избори
РЕШЕНИЕ № 1846-МИ от 21.07.2020 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за
кметове за участие в нови и частични избори
РЕШЕНИЕ № 1841-МИ от 16.07.2020 г. на ЦИК относно допускане и регистрация на
партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори
РЕШЕНИЕ № 1847-МИ от 28.07.2020 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК
за нови и частични избори за кметове
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