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




ЗАКОН за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи

Изменени закони:
















ЗАКОН за авторското право и сродните му права
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за митниците
ЗАКОН за омбудсмана
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за филмовата индустрия
ЗАКОН за чужденците в Република България

Отменени закони:



ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи

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


ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на Националния инспекторат по
образованието

Наредби:






НАРЕДБА № 1 от 12.03.2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за
отглеждане на растения от рода на конопа , предназначени за влакно, семена за
фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на
тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за
търговия и контрол
НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по
Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път
НАРЕДБА № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи
за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ
НАРЕДБА № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса



НАРЕДБА № 8121З-238 от 06.03.2018 г. за условията и реда за достъп на хората със
слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания
112

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 19.02.2018 г. за организация на взаимодействието между
служба „Военна полиция“ и Държавна агенция „Национална сигурност“

Заповеди:



ЗАПОВЕД № ЗМФ-131 от 13.02.2018 г. за утвърждаване на Списък на общини с
безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2017 г.
ЗАПОВЕД № РД-16-191 от 15.02.2018 г. за утвърждаване на списък на общините с
равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната за 2017 г.

Други:









ВСЕМИРНА ПОЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ
СПОРАЗУМЕНИЕ за услугите по пощенските плащания
МЕТОДИКА за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост
и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 4 от 13.03.2018 г. по конституционно дело № 14 от 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 11779 от 05.10.2017 г. по административно дело № 5798 от 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 13989 от 17.11.2017 г. по административно дело № 4269 от 2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. май 2018 г.

Изменени подзаконови актове:
Постановления:






ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна
дейност сред българите в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 19.03.2010 г. за определяне на зоните във въздушното
пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване
на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши
училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на
Списък на защитените специалности
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 прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора
с увреждания

Наредби:


НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане,
достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол













НАРЕДБА № 117 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни
средства от категория L
НАРЕДБА № 16 от 25.04.2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на
лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция
НАРЕДБА № 31 от 12.08.2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична
практика
НАРЕДБА № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената
собственост
НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на
предназначението им
НАРЕДБА № 8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и
спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и
реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА № Iз-2539 от 17.12.2012 г. за определяне първоначалния максимален размер
на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка
на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача,
извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и
условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително
обучение
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
НАРЕДБА за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете
на екипажа на кораба и корабопритежателя

Други:



АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в
производства по несъстоятелност по Търговския закон
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията

Отменени подзаконови актове:
Наредби:





НАРЕДБА № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане,
внос и износ на растения и семена от рода на конопа със съдържание под 0,2 тегловни
процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак
НАРЕДБА № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 36 от 6.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни
болести"
НАРЕДБА № Н-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-782 от 2.07.2015 г. за определяне вида, условията и реда за
издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи

Други:




ВСЕМИРНА ПОЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Всемирната пощенска конвенция
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната
здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г.

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





ЗАПОВЕД № ЗАМ-1203/32-254379 от 13.09.2017 г. за определяне на изискванията за
обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за
електронна обработка на данни
ПИСМО № 91-00-68 от 1.03.2018 г. относно погасяване на задължения, произтичащи
от разпоредбите на чл. 159, ал. 13 и 14 от Закона за публичните финанси
ДДС № 02 от 19.03.2018 г. относно промени в Единната бюджетна класификация за
2018 г.

Национална агенция за приходите
Разяснения






РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-23 от 1.02.2018 г. относно прилагане на чл. 10 от ЗКПО
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-369 от 15.02.2018 г. относно прилагане на разпоредбите на чл. 118,
ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност във връзка с подаване на данни
за доставка на течни горива в обект с електронна система с фискална памет
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-9 от 2.02.2018 г. относно прилагане на чл. 26 и чл. 28 от ЗКПО
РАЗЯСНЕНИЕ № 08-00-1 от 19.02.2018 г. относно третиране по чл. 39, т. 7 от ЗДДС на
доставки
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-460 от 28.02.2018 г. относно удостоверяване на качеството "местно
лице" за данъчни цели върху формуляр на чуждестранна данъчна администрация

Министерство на труда и социалната политика
Писма и указания








ПРОЕКТ "КРОС - БИ" - 2018 (Комплексно рамково обучение, самонаемане – бизнес
инициатива)
ПРОЕКТ "НИЕ СЪЩО МОЖЕМ" – 2018
ПРОЕКТ "ХОРИЗОНТИ 3" - 2018
ПРОЕКТ "НАДГРАЖДАНЕ ЧРЕЗ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ" - 2018
ПРОЕКТ "ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ" - 2018
ПРОЕКТ "РЕСТАРТ" – 2018
МЕТОДИКА за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за
заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

Министерство на образованието и науката


ЗАПОВЕД № РД09-358 от 28.02.2018 г. за утвърждаване на Формули за разпределение
на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и
обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към
министъра на образованието и науката, и на Правила за промени в разпределението
на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за
2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за
периода 2019 – 2023 година

Министерски съвет


НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за противодействие на тероризма

Българска народна банка



УКАЗАНИЕ № БНБ-152570 от 5.10.2017 г. по прилагане на Наредба № 19 на БНБ от
20.10.2016 г. за кредитните посредници

Комисия за финансов надзор
Застрахователен надзор


НАСОКИ в рамките на директивата относно разпространението на застрахователни
продукти относно основаващите се на застраховане инвестиционни продукти,
включващи структура, която затруднява клиента да разбере съществуващите рискове

Висш съдебен съвет
Актове


ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за назначаване на главен секретар на Висшия
съдебен съвет

Агенция по обществени поръчки




МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-3 от 26.02.2018 г. относно представяне на документи
за доказване изпълнението на изискванията относно личното състояние и критериите
за подбор при участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-4 от 2.03.2018 г. относно предоставяне на Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-5 от 2.03.2018 г. относно преустановяване на
изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за
изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки

НОВОСТИ - АРХИВ
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