Новости в АПИС ПРАВО през м. юли 2021 г.
Подбрани нови, изменени или отменени закони
Изменени кодекси и закони:


ИЗБОРЕН КОДЕКС

Международни актове:




СПОГОДБА между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на
двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението
и заобикалянето на данъчно облагане
ДОГОВОР между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени
лица
СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на
Румъния относно презгранични операции за Air Policing

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




ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 от 01.07.2021 г. за извършване на промени на утвърдените
със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални
размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по
бюджета на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 от 12.07.2021 г. за приемане на показатели за определяне на
изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на
изследователските висши училища

Правилници:


ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета по животновъдство

Наредби:





НАРЕДБА № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност
и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата
оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на
управляваните от него фондове
НАРЕДБА № 11 от 14.07.2021 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и
остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за
консумация от хора
НАРЕДБА № 70 от 29.06.2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на
плащания

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-877 от 06.07.2021 г. за дисциплината и дисциплинарната
практика в Министерството на вътрешните работи

Други:






МЕТОДИКА за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от
последна инстанция
ПРАВИЛА за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации
между предприятия
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-69 от 11.06.2021 г. за утвърждаване на „Изисквания на НЗОК“
УКАЗ № 168 за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република
България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания

Изменени подзаконови актове:
Постановления:





ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за
изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след
периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13
март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и
удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 на МС от 10.07.2009 г. за определяне на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55,
57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009
г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания
(кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.)

Правилници:






ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Наредби:










НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското
гражданство
НАРЕДБА № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните
депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица,
осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа
НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното
дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на
стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от
инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на
разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал.
1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
НАРЕДБА № 19 от 8.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от
пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд
и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на
инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно
осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки










НАРЕДБА № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на
водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за
провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация
НАРЕДБА № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на
пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
НАРЕДБА № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната
такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на
изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на
пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
НАРЕДБА № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ
НАРЕДБА за медицинската експертиза
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Тарифи:



ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на
Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
ТАРИФА за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и
националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Други:




МЕТОДИКА за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за
хората с увреждания
ПРАВИЛА за измерване на количеството електрическа енергия
УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Отменени подзаконови актове:
Правилници:


ПРАВИЛНИК за организацията, дейността и финансирането на Съвета по
животновъдство

Наредби:





НАРЕДБА № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на
собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество, към
неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на
дружеството и на управляваните
НАРЕДБА № 119 от 21.12.2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции
и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход,
предназначени за консумация от хора
НАРЕДБА № 39 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията
"Електромонтьор"

Други:


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенция "Митници"

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите



№ ФО-40 от 2.07.2021 г. относно предоставяне на информация за дейност 122 –
Общинска администрация
УКАЗАНИЯ БЮ № 3 от 5.07.2021 г. за формата, съдържанието и сроковете за съставяне
и представяне на подробен отчет към полугодието и за годината за изпълнението на
програмните бюджети за 2021 г, от първостепенните разпоредители с бюджет, които
прилагат програмен формат на бюджет

Национална агенция за приходите
Разяснения







РАЗЯСНЕНИЕ № 3-752 от 9.06.2021 г. относно право на възстановяване на платен
данък върху добавената стойност в друга държава членка на Европейския съюз на
данъчно задължено лице, установено в страната и нерегистрирано по Закона за данък
върху добавената стойност
РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-65 от 17.06.2021 г. относно прилагане на осигурителното и
данъчно законодателство по отношение на адвокат, който е съдружник в адвокатско
дружество
РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-67 от 11.06.2021 г. относно данъчно третиране на доставки на
услуги с място на изпълнение извън територията на страната
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-28-190 от 17.06.2021 г. относно определяне на данъчната основа
при доставка между свързани лица
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-871 от 29.06.2021 г. относно документиране на сторно операция при
възстановяване на сума по банков път

Министерство на труда и социалната политика
Писма и указания



НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и
мъжете за периода 2021 - 2022 г.
СТРАТЕГИЯ по заетостта на Република България 2021 - 2030 година

Министерство на здравеопазването





ЗАПОВЕД № РД-01-525 от 24.06.2021 г. за утвърждаване на списък на лекарствените
продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина
ЗАПОВЕД № РД-01-548 от 30.06.2021 г. за утвърждаване на образец на Цифров COVID
сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за изследване за COVID-19
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА ОТ SARS-CoV-2
ЗАПОВЕД № РД-01-606 от 19.07.2021 г. за създаване на Информационна система за
популационен имунитет

Българска народна банка


НАСОКИ за определяне на условията за прилагане на алтернативното третиране на
експозициите на институциите, свързани с "тристранни споразумения за обратно
изкупуване", посочени в чл. 403, § 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за целите на
големите експозиции

Министерство на образованието и науката


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ за Национална програма "Отново заедно"

Агенция по обществени поръчки










МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-2 от 22.06.2021 г. относно съхраняване на
документите в досието на обществената поръчка
ПРАВИЛА за електронен обмен на документи във връзка с осъществяването на външен
предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-3 от 30.06.2021 г. относно осъществяване на контрол
по чл. 235 от Закона за обществените поръчки, считано от 1.07.2021 г.
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-4 от 30.06.2021 г. относно осъществяване на контрол
по чл. 233 от Закона за обществените поръчки чрез централизираната автоматизирана
информационна система "Електронни обществени поръчки" – ЦАИС ЕОП (в сила от
1.07.2021 г.)
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-5 от 1.07.2021 г. относно осъществяване на контрол
чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки в централизираната
автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС
ЕОП)
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-6 от 9.07.2021 г. относно прилагане на изключенията
по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 от Закона за обществените поръчки
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-7 от 16.07.2021 г. относно възлагане и изпълнение на
обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление

Комисия за финансов надзор
Осигурителен надзор



ПОЯСНЕНИЯ относно определянето на размера на пенсиите от универсалните
пенсионни фондове
НАСОКИ относно надзорната отчетност за паневропейския пенсионен продукт (ПЕПП)

Надзор на инвестиционната дейност


НАСОКИ за възлагане на дейности на външни доставчици на компютърни услуги "в
облак" (ESMA50-164-4285)

Комисия за защита на личните данни


СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-11/2021 г. от 17.06.2021 г. относно
подписване на документи от администрацията с квалифициран електронен подпис и
предоставянето им в електронна среда

Висш съдебен съвет
Актове


ПРАВИЛА за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на съдии по
реда на чл. 233, ал. 6, изречение първо от Закона за съдебната власт

© "Апис Европа" - АД
Представяне на "АПИС ПРАВО"

