
Новости в АПИС ПРАВО през м. юли 2017 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги 

между администрацията на Министерския съвет на Република България и 
Международната банка за възстановяване и развитие 

Изменени закони: 

 НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС 

 ЗАКОН за Българската агенция по безопасност на храните 

 ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. 

 ЗАКОН за движението по пътищата 

 ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 29.06.2017 г. за определяне на размера на еднократната 

помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за 
покриване на част от разходите в началото на учебната 2017 – 2018 година 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищните детски градини и училища 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 от 13.07.2017 г. за определяне на нов размер на 
минималната работна заплата за страната 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на 
нейната администрация 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието, храните и горите 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или 
наркотични вещества или техни аналози 

 НАРЕДБА № 8121З-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни 

възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните 
заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение 

 НАРЕДБА № 8121З-920 от 13.07.2017 г. за условията и реда за изплащане на 

обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните 
работи 

 НАРЕДБА за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на 

споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или 
международна закрила 

Инструкции: 
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 ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 13.07.2017 г. за взаимодействие между митническите органи и 
органите на Министерството на вътрешните работи 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № 298 от 12.06.2017 г. за утвърждаване на Ценоразпис на услугите, 
предоставяни на обществеността от Патентното ведомство на Република България 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 7 от 27.06.2017 г. по конституционно дело № 2 от 2017 г.  

 РЕШЕНИЕ № 8 от 27.06.2017 г. по конституционно дело № 1 от 2017 г.  

 РЕШЕНИЕ № 9 от 06.07.2017 г. по конституционно дело № 9 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 10 от 06.07.2017 г. по конституционно дело № 10 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 379 от 12.01.2017 г. по административно дело № 4337 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 52 от 04.01.2017 г. по административно дело № 5340 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 356 от 29.06.2017 г. за обявяване на неспециализирани училища за 

училища с национално значение 

 РЕШЕНИЕ № 391 от 17.07.2017 г. за приемане на Списък на иновативните училища 

 СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2017 г. 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 02.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по 
демографска политика към Министерския съвет 

Правилници: 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи 

 НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството 

 НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти 

 НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева 
помощ за отопление 

Тарифи: 

 ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и 
горската техника 

Други: 

 МЕТОДИКА за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа 

на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на 
което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за 
защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна 

 МОРСКА ТРУДОВА КОНВЕНЦИЯ, 2006 г., на Международната организация на труда 

Отменени подзаконови актове: 

Постановления: 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 26.01.2017 г. за определяне на нов размер на минималната 
работна заплата за страната 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на 

нейната администрация 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието и храните 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 3 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт 

"Кардиохирургия" 

 НАРЕДБА № 37 от 20.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт 

„Неврохирургия“ 

 НАРЕДБА № 6 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт 
"Ендокринология и болести на обмяната" 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

Писма и указания 

 ДДС № 04 от 28.06.2017 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните 

отчети за касовото изпълнение, на оборотните ведомости и друга отчетна информация 
към 30.06.2017 г. на бюджетните организации 

 УКАЗАНИЯ БЮ № 3 от 4.07.2017 г. относно формата, съдържанието и сроковете за 

съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и годината за 
изпълнението на програмните бюджети за 2017 г. от първостепенните разпоредители с 
бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет 

Национална агенция за приходите 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-87 от 15.06.2017 г. относно облагане на продажба на стоки чрез 
онлайн магазин 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-137 от 16.06.2017 г. относно данъчно третиране на доставки на 

рекламни услуги с получател данъчно задължено лице от трета страна 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-19-14 от 1.06.2017 г. относно данъчно облагане на доходи от 
услуги със селскостопанска техника 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1186 от 1.06.2017 г. относно дължимост на данъка върху превозните 
средства за периода, през който същите са били със служебно прекратена регистрация 
на основание чл. 143, ал. 10 и ал. 11 от Закона за движение по пътищата 

 РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-36-6 от 26.05.2017 г. относно прилагане на разпоредбите на 

данъчното и осигурително законодателство във връзка с командироване и изпращане 
на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-115 от 27.06.2017 г. относно продажба на сграда и прилагане 
на чл. 50 от ЗДДС 

Национален осигурителен институт 

Въпроси и отговори 
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 Отговор на НОИ от 13.07.2017 г. във връзка с чл. 54а КСО 

 Отговор на НОИ от 12.06.2017 г. във връзка с приложения № 8 и 10 от Наредба за 
паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване 

 Отговор на НОИ от 12.07.2017 г. във връзка с § 53 от Закона за изменение и 
допълнение на Кодекса за социално осигуряване, ДВ, бр. 61 от 2015 г. 

 Отговор на НОИ от 15.06.2017 г. във връзка с чл. 33 от КСО 

Министерство на образованието и науката 

 АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА (2017-2023 
г.) 

Комисия за финансов надзор 

Надзор на инвестиционната дейност 

 СЪВМЕСТНИ НАСОКИ за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на 
квалифицирани участия във финансовия сектор 

Национална здравноосигурителна каса 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-21 от 15.05.2017 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 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРАВО"   
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