
Новости в АПИС ПРАВО през м. май 2017 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 03.05.2017 г. за откриване на филиал в структурата на 
Русенския университет „Ангел Кънчев“ в гр. Видин 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание 

Наредби: 

 НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по 
специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 5 от 11.05.2017 г. по конституционно дело № 12 от 2016 г.  

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 15.02.2017 г. по административно дело № 979 от 2017 г.  

 РЕШЕНИЕ № 12547 от 21.11.2016 г. по административно дело № 4271 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 12773 от 24.11.2016 г. по административно дело № 5178 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 5485 от 02.05.2017 г. на ВАС по адм. д. №1403/2017 г.  

 РЕШЕНИЕ № 5921 от 12.05.2017 г. по административно дело № 13776 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС по адм.д. №3002/2015 г.  

 РЕШЕНИЕ за избиране на Министерски съвет на Република България 

 РЕШЕНИЕ за избиране на министър-председател на Република България 

 РЕШЕНИЕ за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към 
българската държава и нацията 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 на МС от 10.05.2016 г. за създаване на национален 
механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от 
Европейския съюз" към министъра на финансите 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения 

 НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България 
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 НАРЕДБА № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, 

гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

 НАРЕДБА за медицинската експертиза 

 НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж 

 НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските 

Тарифи: 

 ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, 
прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието 

 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския 
процесуален кодекс (ГПК) 

Други: 

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

Отменени подзаконови актове: 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 10 от 4.03.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и 

интензивно лечение" 

 НАРЕДБА № 2 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт 

"Кардиология" 

 НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по 
специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

Писма и указания 

 ПРАВИЛА № АД-9 от 13.04.2017 г. (№ БНБ-63999 от 13.04.2017 г.) за търговия, 

приключване и мониторинг на сделки с държавни ценни книжа на системата Е-BOND 
на BLOOMBERG 

 № ФО-17 от 2.05.2017 г. относно нарушение на бюджетната дисциплина от някои 

общини 

 ДНФ № 1 от 18.05.2017 г. относно приключване на двустранните програми за 
трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз между 
Република България - Бивша югославска република Македония, Република България - 

Република Сърбия и Република България - Република Турция през програмен период 
2007 - 2013 г. 

Национална агенция за приходите 

Разяснения 
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 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-764 от 6.04.2017 г. относно данъчно третиране на изплатен доход на 

чуждестранни физически съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-725 от 4.04.2017 г. относно подаване на годишна данъчна 

декларация и годишен финансов отчет за 2016 г. от дружества, чийто собственик на 
капитала е починал 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-831 от 19.04.2017 г. относно задължения за данък върху 

недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за земя, находяща се в строителните 
граници на населено място, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и 
такси 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-988 от 9.05.2017 г. относно прилагането на чл. 29а от Закона за 

данъците върху доходите на физически лица 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 08-00-9 от 12.04.2017 г. относно прилагане на схемата на т. нар. 
"обратно начисляване" на ДДС при доставка на отпадъци 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-51 от 3.04.2017 г. относно данъчни и осигурителни задължения 

във връзка с изплатени суми от ДФ "Земеделие" съгласно "Схема на държавна помощ 
за компенсиране разходите на земеделските стопани" 

Национална здравноосигурителна каса 

 МЕТОДИКА № РД-НС-04-35 от 11.04.2017 г. за определяне на списък с населени места 
- практики с неблагоприятни условия на работа за изпълнители на първична 

извънболнична дентална помощ 

 УКАЗАНИЕ № РД-16-16 от 3.05.2017 г. за работа със списък с медицински изделия по 
групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и 
стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група 

 УКАЗАНИЕ № РД-16-15 от 27.04.2017 г. между Националната здравноосигурителна 
каса и Българския лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за 
медицинските дейности за 2017 г., приложение № 3 към същия, в частта УКАЗАНИЕ ЗА 
РАБОТА С "РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ" 

Министерство на образованието и науката 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА" - 2017 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО 
ОЦЕНЯВАНЕ" - 2017 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА" - 2017 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ" - 2017 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА" - 
2017 

Министерство на земеделието, храните и горите 

 ИНСТРУКЦИЯ № РД 04-1 от 28.04.2017 г. за провеждане на поливния процес през 2017 
г. 

Българска народна банка 

 РЕШЕНИЕ № 73 от 10.05.2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка 
за определяне на критериите и процедурата за съгласуване на избора на одитори на 

банки, за извършване на съвместен финансов одит в съответствие със Закона за 
независимия финансов одит 

Централна избирателна комисия 

 РЕШЕНИЕ № 4726-МР от 2.05.2017 г. на ЦИК относно Методически указания на 
Централната избирателна комисия по прилагане на Закона за пряко участие на 
гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) за 
произвеждане на местен референдум 
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Сметна палата 
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