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

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски 
език: 

 ПРОТОКОЛ № 4 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи 
относно признаването на някои права и свободи, различни от вече включените в 
Конвенцията и в допълнителния протокол към нея 

 ПРОТОКОЛ № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните 

свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства 

 СПОРАЗУМЕНИЕ за кинематографична копродукция между правителството на 
Република България и правителството на Държавата Израел 

 СПОГОДБА за социална сигурност между Република България и Тунизийската 

република 

 АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ за прилагането на Спогодбата за социална 

сигурност между Република България и Тунизийската република 

 МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на отбраната на Република 
България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на 

отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на 
Република Литва, министъра на националната отбрана на Република Полша, 
Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на 
Съюзническите сили в Европа (SHAPE) относно Щабните елементи за интегриране на 
силите на НАТО (NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия 

Българско законодателство на английски език: 

1. Закон за туризма – изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 4.05.2018 г., в сила от 4.05.2018 г. 

2. Закон за енергетиката – изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г. 
3. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество – доп., ДВ, бр. 41 от 18.05.2018 г., в сила от 14.05.2018 г. 

4. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите – изм. и доп., ДВ, 
бр. 41 от 18.05.2018 г., в сила от 18.05.2018 г. 

5. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 
22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018 г. 

6. Закон за арендата в земеделието – изм., ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г., в сила от 
22.05.2018 г. 

7. Закон за кадастъра и имотния регистър – изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г., в 
сила от 22.05.2018 г. 

8. Закон за кооперациите – изм., ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018 г. 
9. Закон за пчеларството – доп., ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018 г. 
10. Кодекс на труда – изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. 
11. Граждански процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. 

12. Административнопроцесуален кодекс – доп., ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. 

13. Закон за задълженията и договорите – доп., ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. 
14. Закон за радиото и телевизията – изм., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г. 
15. Закон за Министерството на вътрешните работи – изм. с Решение № 10 на 

Конституционния съд на РБ от 29.05.2018 г. - ДВ, бр. 48 от 8.06.2018 г. 
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