
Новости в АПИС ПРАВО през м. февруари 2017 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 КОДЕКС за признатите организации (Кодекс ПО) 

Изменени закони: 

 ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 ЗАКОН за държавната собственост 

 ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 ЗАКОН за опазване на околната среда 

 ЗАКОН за правната помощ 

 ЗАКОН за устройство на територията 

 ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух 

Международни актове: 

 ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между 
Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 30.01.2017 г. за приемане на план-сметка за разходите по 
подготовката и произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 
г.  

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните 
одитори 

 ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на регионалните управления на 
образованието 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на 
административни ръководители в органите на съдебната власт 

 НАРЕДБА за стипендиантската програма в държавната администрация 

 НАРЕДБА за условията и реда за издаване на европейска професионална карта 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-106 от 1.01.2017 г. за определяне на списък на общини с 
безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2016 г. 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-21 от 11.01.2017 г. за утвърждаване на нов образец на годишната 
данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица за доходи на починало лице 
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Други: 

 РЕШЕНИЕ № 1 от 31.01.2017 г. по конституционно дело № 6 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 2 от 07.02.2017 г. по конституционно дело № 13 от 2016 г.  

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 31.01.2017 г. по конституционно дело № 14 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 13804 от 15.12.2016 г. по административно дело № 13047 от 2015 г.  

 РЕШЕНИЕ № 1500 от 06.02.2017 г. по административно дело № 2385 от 2016 г.  

 ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на 
море oт 1974 г. с измененията и допълненията 

 РЕГИСТЪР на Камарата на архитектите в България – 2017 г. 

 УКАЗ № 66 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от 
Закона за концесиите 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията 
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за 
определяне на органите, отговорни за реализацията й 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на 
Европейския съюз 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана“ 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 
образование 

 НАРЕДБА за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, 
здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на 
транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби 
от международно плаване 

Тарифи: 

 ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални 
квалификации 

Други: 

 АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 
1974 г. (Консолидиран текст) 

 ПРАВИЛА за измерване на количеството електрическа енергия 

Отменени подзаконови актове: 

Правилници: 
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 ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните 
одитори 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по 
образованието 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 15 от 4.12.2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на 
осъдени лица 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № 8121з-212 от 24.02.2015 г. относно утвърждаване на Класификатор на 
длъжностите в МВР 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

Писма и указания 

 ДДС № 01 от 20.01.2017 г. относно изготвянето и представянето през 2017 г. на 
месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от 
Европейския съюз и на сметките за чужди средства 

 ФО № 2 от 23.01.2017 г. относно изготвянето и представянето през 2017 г. на 
месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от 
Европейския съюз и на сметките за чужди средства на общините, както и на 
информация за очакваното изпълнение на общинския бюджет за 2017 г. по месеци и 
за очакваните разходи за текущия и за следващия месец по отделни проекти, 
финансирани чрез средства от Европейския съюз 

 ПРОЦЕДУРА за включване в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) 

 УКАЗАНИЯ БЮ № 1 от 8.02.2017 г. относно подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2018-
2020 г. 

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-26 от 2.02.2017 г. относно изменения и допълнения в Наредба 
№ Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване 
и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, 
както и от самоосигуряващите се лица 

Министерство на труда и социалната политика 

Писма и указания 

 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по заетостта през 2017 г. 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЕЛПОМЕНА" - 2017 

 ПРОГРАМА за заетост и обучение на бежанци – 2017 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Асистенти на хора с увреждания" – 2017 

 ПРОГРАМА "Старт на кариерата" - 2017 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017 - 
2020 г. 

Министерство на отбраната 
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 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за оказване на поддръжка от Република България като страна 
домакин на сили на НАТО 

Министерство на земеделието и храните 

 ЗАПОВЕД № РД49-26 от 23.01.2017 г. за утвърждаване на Общи условия на договорите 
на държавните предприятия и териториалните поделения 

Българска народна банка 

 УКАЗАНИЕ за номериране, дизайн, физически и технически характеристики на 
платежните и предплатени карти 

 УКАЗАНИЯ № БНБ-21120 от 14.02.2017 г. за включване на органи и институции в 
информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове 

 УКАЗАНИЯ № БНБ-16248 от 3.02.2017 г. за работа на банките с информационната 
система на Регистъра на банковите сметки и сейфове 

Комисия за финансов надзор 

Застрахователен надзор 

 УКАЗАНИЯ относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на 
създателите и разпространителите на застрахователни продукти 

Висш съдебен съвет 

Актове 

 ПРАВИЛА за назначаване на заместници на административните ръководители - 
заместник председатели на органите на съдебната власт 

Централна избирателна комисия 

 РЕШЕНИЕ № 4126-НС от 26.01.2017 г. на ЦИК относно условията и реда за образуване 
на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните 
избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители, 
насрочени на 26 март 2017 г. 

 РЕШЕНИЕ № 4127-НС от 26.01.2017 г. на ЦИК относно условията, реда и 
организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън 
страната в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. 

 РЕШЕНИЕ № 4130-НС от 26.01.2017 г. на ЦИК относно назначаване на районните 
избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. 

 РЕШЕНИЕ № 4133-НС от 26.01.2017 г. на ЦИК относно регистрация на партии и 
коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

 РЕШЕНИЕ № 4150-НС от 27.01.2017 г. на ЦИК относно реда за свикване на заседания 
и начина на приемане на решения и обявяването им от районните избирателни 
комисии в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

 РЕШЕНИЕ № 4153-НС от 27.01.2017 г. на ЦИК относно определяне на условията и реда 
за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. 

 РЕШЕНИЕ № 4154-НС от 30.01.2017 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни 
комитети в РИК за участие в изборите за народни представители за Народно събрание 
на 26 март 2017 г. 

 РЕШЕНИЕ № 4161-НС от 31.01.2017 г. на ЦИК относно условията и реда за участие на 
наблюдатели в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. 

 РЕШЕНИЕ № 4171-НС от 1.02.2017 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане 
на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 
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 РЕШЕНИЕ № 4204-НС от 3.02.2017 г. на ЦИК относно условията и реда за финансиране 
на предизборната кампания в изборите за народни представители, насрочени за 26 
март 2017 г. 

 РЕШЕНИЕ № 4224-НС от 6.02.2017 г. на ЦИК относно приемане на Методически 
указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за 
районните избирателни комисии в изборите за народни представители, насрочени на 
26 март 2017 г. 

 РЕШЕНИЕ № 4237-НС от 7.02.2017 г. на ЦИК относно Методически указания за 
определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на 
общините в него в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. 
(без съставите на ПСИК) 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРАВО"   
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