
Новости в "АПИС-СОФИТА" през месец август 2018 г. 

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски 
език: 

 КОНВЕНЦИЯ за Международната хидрографска организация 

 ИЗМЕНЕНИЯ на Учредителния договор на Международната финансова корпорация 

 УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР на Международната финансова корпорация – изм., ДВ, бр. 64 

от 3.08.2018 г., в сила от 28.04.1993 г. 

 ПРОТОКОЛ между Република България и Република Армения за изменение на 

Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното 
данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото 

 СПОГОДБА между Република България и Република Армения за избягване на двойното 

данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото – изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 
14.01.2011 г., в сила от 16.11.2010 г. 

Българско законодателство на английски език: 

1. Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, 

за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти – 
нова, обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г. 

2. Закон за обществените поръчки – изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г. 
3. Закон за съдебната власт – изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г. 
4. Закон за кредитните институции – доп., ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г., в сила от 

1.07.2018 г. 
5. Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители – доп., ДВ, бр. 51 от 

19.06.2018 г., в сила от 1.07.2018 г. 

6. Закон за потребителския кредит – доп., ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г., в сила от 
1.07.2018 г. 

7. Кодекс за социално осигуряване – доп., ДВ, бр. 53 от 26.06.2018 г. 
8. Закон за опазване на околната среда – изм., ДВ, бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 

26.06.2018 г. 

9. Закон за управление на отпадъците – изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила 
от 26.06.2018 г. 

10. Закон за Министерството на вътрешните работи – изм., ДВ, бр. 55 от 3.07.2018 г. 
11. Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" – доп., ДВ, бр. 55 от 3.07.2018 г., 

изм. и доп., бр. 56 от 6.07.2018 г. 
12. Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд – 

доп., ДВ, бр. 55 от 3.07.2018 г. 

13. Закон за устройство на територията – изм., ДВ, бр. 55 от 3.07.2018 г. 
14. Закон за рибарството и аквакултурите – изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 3.07.2018 г. 
15. Закон за движението по пътищата – доп., ДВ, бр. 55 от 3.07.2018 г., изм., бр. 59 от 

17.07.2018 г. 
16. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 

3.07.2018 г. 
17. Закон за арендата в земеделието – изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 3.07.2018 г. 

18. Наказателен кодекс – изм., ДВ, бр. 55 от 3.07.2018 г. 
19. Закон за гражданското въздухоплаване – изм., ДВ, бр. 56 от 6.07.2018 г. 
20. Закон за правната помощ – изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 6.07.2018 г. 
21. Закон за чужденците в Република България – изм., ДВ, бр. 56 от 6.07.2018 г. 
22. Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта – изм., ДВ, 

бр. 56 от 6.07.2018 г. 

23. Закон за специалните разузнавателни средства – доп., ДВ, бр. 56 от 6.07.2018 г. 
24. Закон за регистър БУЛСТАТ – изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 

1.09.2018 г. 
25. Закон за енергетиката – изм., ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 1.07.2018 г. 
26. Закон за храните – доп., ДВ, бр. 59 от 17.07.2018 г. 

27. Кодекс на труда – изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 17.07.2018 г. 
28. Закон за интеграция на хората с увреждания – изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 20.07.2018 г., 

в сила от 20.07.2018 г. 
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29. Закон за лова и опазване на дивеча – доп., ДВ, бр. 61 от 24.07.2018 г., в сила от 

24.07.2018 г. 
30. Закон за марките и географските означения – изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 24.07.2018 г. 
31. Административнопроцесуален кодекс – изм., ДВ, бр. 65 от 7.08.2018 г., в сила от 

1.09.2018 г. 
32. Правилник за прилагане на Закона за концесиите – отм., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г. 
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