
Новости в АПИС ПРАВО през м. юни 2017 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Изменени закони: 

 ЗАКОН за енергетиката 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 22.06.2017 г. за определяне на нов размер на социалната 

пенсия за старост 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на 
защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното 
допълнително финансиране 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за военната полиция 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството за Българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз 2018 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 5 от 01.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и 

достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и 
доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на 
друга информация, обработвана от съдебната администрация 

 НАРЕДБА за медицинската експертиза 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № 1400 от 12.06.2017 г. за взаимодействието между Националната 
служба за охрана и Министерството на вътрешните работи 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 6 от 06.06.2017 г. по конституционно дело № 15 от 2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 11139 от 24.10.2016 г. на ВАС по адм. д. № 4335/2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 5937 от 12.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 6560/2016 г.  

 РЕШЕНИЕ № 8802 от 13.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3754/2014 г.  

 РЕШЕНИЕ за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на 
научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г.  

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ на чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11 към 

чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. 

Изменени подзаконови актове: 
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Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на 
въоръжените сили до 2020 г. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 04.04.2014 г. за създаване на Национален координационен 

механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в 
сектор „Транспорт“ по Регламент № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на Механизъм за свързване на Европа 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

 НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове 

 НАРЕДБА № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, 

дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи 

 НАРЕДБА № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи 

товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища 

 НАРЕДБА № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за 
пътническите кораби 

 НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в 

търговските обекти чрез фискални устройства 

 НАРЕДБА № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за 

управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина 

 НАРЕДБА за дългосрочните командировки в чужбина 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-533 от 12.05.2015 г. за условията и реда за носене на служебно 
оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи 

Тарифи: 

 ТАРИФА за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на 
храните 

Други: 

 КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията 

 КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 

Отменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне 
на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното 
допълнително финансиране 

Правилници: 
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 ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за военната полиция 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националния център по подготовката и провеждането на 
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 

Наредби: 

 НАРЕДБА за медицинската експертиза 

 НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на 

одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за 
осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно 
поведение по чл. 10а от Закона за хазарта 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № Iз-723 от 16.04.2007 г. за взаимодействието между Министерството на 
вътрешните работи и Националната служба за охрана при президента на Република 
България 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

Писма и указания 

 УКАЗАНИЕ № УК-2 от 5.06.2017 г. относно прилагане на глава шеста "Публичност на 
финансовите отчети" от Закона за счетоводството 

Национална агенция за приходите 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-84 от 31.03.2017 г. относно право на данъчен кредит при наем 
на лек автомобил и съпътстващите го разходи по поддръжката и ремонта 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-97 от 10.04.2017 г. относно подаване на декларации за 

започване на дейност в ТД на НАП при регистриране на ЮЛНЦ в частна полза 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-107 от 24.04.2017 г. относно данъчно третиране по ЗДДС на 
доставката на розово масло към физически и юридически лица от територията на 

България до територията на САЩ 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-34 от 6.04.2017 г. относно облагане на доходи от отдадени под 
наем общи части на етажната собственост 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-766 от 6.04.2017 г. относно съставяне на годишен финансов отчет и 

съхраняване на счетоводната информация по реда на Закона за счетоводството от 
дружества, чийто собственик на капитала е починал 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-861 от 21.04.2017 г. относно здравно осигуряване на лице за сметка 
на държавния бюджет 

Министерство на образованието и науката 

 ПРАВИЛА за работа на комисията, назначена със Заповед № РД 09-896/5.07.2016 г. на 

министъра на образованието и науката, за приемане на българи, живеещи извън 
Република България, и граждани на Република Македония за студенти в държавните 
висши училища на Република България съгласно чл. 4, ал. 1 на Постановление № 103 
на Министерския съвет от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност 

сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на Постановление № 228 на Министерския 

съвет от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в 
държавните висши училища на Република България, през учебната 2017-2018 година 
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 ПРАВИЛА за работа на комисията, назначена със Заповед № РД 09-896/15.07.2016 г. 

на министъра на образованието и науката, за приемане на българи, живеещи извън 
Република България, за докторанти и специализанти в държавните висши училища и 
научни организации на Република България през учебната 2017-2018 година, съгласно 
чл. 5, ал. 1 и ал. 3 на Постановление № 103 на Министерския съвет от 31.05.1993 г. за 

осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС" - 2017 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "КВАЛИФИКАЦИЯ" - 2017 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА И 
СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ" - 2017 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) 

В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" – 2017 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ" - 2017 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА" – 2017 

Министерство на здравеопазването 

 ЗАПОВЕД № РД-01-214 от 16.06.2017 г. за утвърждаване на списък с лекарствените 
продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина 

Национална здравноосигурителна каса 

 МЕТОДИКА № РД-НС-04–50 от 26.05.2017 г. за определяне на месечното заплащане за 

работа в населени места – център на практики с неблагоприятни условия на работа на 
изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ 

Агенция по обществени поръчки 

 МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-3 от 22.05.2017 г. относно прилагане на чл. 203, ал. 1 
от Закона за обществените поръчки 

 МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-4 от 13.06.2017 г. относно прилагане на чл. 41, ал. 1, 

изр. второ от ППЗОП в случаи, при които информацията относно обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП за съответните лица не се 
различава 

Висш съдебен съвет 

Актове 

 ПРАВИЛА за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, 

предоставени в управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди и за дейността 
на жилищната комисия към Пленума на Висш съдебен съвет 

Сметна палата 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на хартиения и електронния документооборот с 

автоматизирана административна информационна система и дейността на 
учрежденския архив в Сметната палата 

НОВОСТИ - АРХИВ  
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