
Новости в АПИС ПРАВО през м. декември 2018 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. 

 ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. 

 ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

 ЗАКОН за личната помощ 

 ЗАКОН за хората с увреждания 

Изменени закони: 

 КОДЕКС за застраховането 

 КОДЕКС за социално осигуряване 

 ЗАКОН за акцизите и данъчните складове 

 ЗАКОН за Българската академия на науките 

 ЗАКОН за Българската народна банка 

 ЗАКОН за вероизповеданията 

 ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица 

 ЗАКОН за движението по пътищата 

 ЗАКОН за държавния служител 

 ЗАКОН за здравето 

 ЗАКОН за здравното осигуряване 

 ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане 

 ЗАКОН за кредитните институции 

 ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина 

 ЗАКОН за лечебните заведения 

 ЗАКОН за медицинските изделия 

 ЗАКОН за обществените поръчки 

 ЗАКОН за пътищата 

 ЗАКОН за трансплантация на органи, тъкани и клетки 

Отменени закони: 

 ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 от 29.11.2018 г. за структурни промени в системата на 

здравеопазването 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 от 14.12.2018 г. за приемане на Класификатор на 
длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 от 20.12.2018 г. за определяне нов размер на минималната 

работна заплата за страната 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2019 г. 

Правилници: 
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 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за филмовата индустрия 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 8 от 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и 
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, 
както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици 

 НАРЕДБА за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на 
републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по 
републиканските пътища 

 НАРЕДБА за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена 

система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време 
и на база изминато разстояние 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1140 от 6.12.2018 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 
22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на 
данъчно облекчение за деца 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1141 от 6.12.2018 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 
22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на 
данъчно облекчение за деца с увреждания 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1172 от 12.12.2018 г. за утвърждаване на образец на Годишна 

данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от 
опериране на кораби 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1173 от 12.12.2018 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна 

декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните 

предприятия 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1174 от 12.12.2018 г. за утвърждаване образец на Данъчна 

декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални 
автомати и игри в игрално казино 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1175 от 12.12.2018 г. за утвърждаване образец на Декларация по чл. 
239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за 

участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1176 от 12.12.2018 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна 
декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и 
спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1177 от 12.12.2018 г. за утвърждаване образец на Годишна данъчна 
декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен 
корпоративен данък 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1178 от 12.12.2018 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 

55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1179 от 12.12.2018 г. № 1016-40-1349 от 10.12.2018 г. за 

утвърждаване образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по 
чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация 
по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите  

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1180 от 12.12.2018 г. за утвърждаване нови образци на годишната 

данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1288 от 21.12.2018 г. за одобряване на образци на данъчни 
декларации по Закона за местните данъци и такси 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 9566 от 12.07.2018 г. по административно дело № 348 от 2018 г. 

 РЕШЕНИЕ № 946 от 27.12.2018 г. за определяне на дните за религиозни празници на 

вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2019 г. 

 СПИСЪК на действащите адвокати в Република България за 2019 г. 

 СПРАВОЧНИК на нормативните актове, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2018 г. 
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 СЪДЪРЖАНИЕ на актовете, обнародвани в официалния раздел на „Държавен вестник“ 

през 2018 г. 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен 
правилник на Министерството на здравеопазването 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за дейността на общите и секторните помирителни комисии 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пътищата 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от 
Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства 

 НАРЕДБА № 8121з-433 от 16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите 

от Министерството на вътрешните работи 

 НАРЕДБА № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и 

над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или 
семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до 

завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни 
такси при ползване на републиканските пътища 

 НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация 

 НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж 

 НАРЕДБА за приобщаващото образование 

 НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 
30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се 
заплащат 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, 
оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в 
Министерството на вътрешните работи 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № РД-28-208 от 25.09.2013 г. за утвърждаване на списък на активните 
вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди 

Тарифи: 

 ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството и от областните управители 

 ТАРИФА за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от 
Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред 
Върховния административен съд 

 ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" 

Отменени подзаконови актове: 
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Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на областните съвети за развитие 

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, 
координация и управление на регионални програми и планове 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността 
и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата 

 НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на 
лекарствените продукти 

Други: 

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

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 19.11.2018 г. относно 

макропруденциалните правомощия на Българската народна банка и управлението на 
кредитните институции (CON/2018/52) 

 СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16.11.2018 г. относно 

изпълнението на препоръките от доклада за конвергенцията чрез изменения в Закона 
за Българската народна банка (CON/2018/53) 

 ДДС № 07 от 7.12.2018 г. (№ БНБ-128212/7.12.2018 г.) относно годишното 

приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2018 г. и въпроси, 
свързани с банковото обслужване през 2019 г. 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1229 от 17.12.2018 г. за определяне размера на индивидуална квота 

за предоставяне на ваучери за храна и общия брой на индивидуалните квоти за 2019 
г. 

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 

 ПРАВИЛА за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е 
установено публично вземане 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез 
Системата за сигурно електронно връчване в Националната агенция за приходите 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1976 от 5.11.2018 г. относно възстановяване на чуждестранно 
физическо лице на внесен в Р България данък по реда на Закона за данък върху 
добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-151 от 15.11.2018 г. относно доставка на услуги по 

предоставяне на хостинг и домейн по интернет и третирането им по Закона за данък 
върху добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-2072 от 15.11.2018 г. относно възстановяване на данък върху 

доходите във връзка с ползвано данъчно облекчение за лица с намалена 
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работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-138 от 20.11.2018 г. относно приложение на нормите на ЗДДФЛ, 
ЗДДС и осигурителното законодателство в случай на смърт на физическо лице - 
земеделски производител, направило избор за облагане по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-130 от 9.11.2018 г. относно осигуряване на самоосигуряващо се 
лице - регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през 
определени месеци на календарната година 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-113 от 24.10.2018 г. относно ред за внасяне на задължителните 

осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-25-84 от 14.11.2018 г. относно коригиране на данни по декларация 
образец № 1 "Данни за осигуреното лице" 

Министерство на труда и социалната политика 

Писма и указания 

 ПРОГРАМА за обучение и заетост на продължително безработни лица – 2019 

Министерство на отбраната 

 ЗАПОВЕД № ОХ-937 от 21.11.2018 г. за обявяване на Вътрешни правила за 

изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 
декларациите и за установяване конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 2018 
г. 

Министерство на образованието и науката 

 АНЕКС № Д01-216 от 29.11.2018 г. към Колективен трудов договор за системата на 
предучилищното и училищното образование Д01-100 от 11.06.2018 г. 

Министерство на околната среда и водите 

 УКАЗАНИЕ № 04-00-1084 от 2.11.2018 г. за предоставяне на допълнително 

становище/разяснение относно изменение на Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 г. 

Министерство на туризма 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за административното обслужване в Министерството на туризма 

Министерство на земеделието, храните и горите 

 УКАЗАНИЯ за Схема за държавна помощ "Помощ за инвестиции в земеделски 
стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък" 

Национална здравноосигурителна каса 

 АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТ за механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на 
бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

Комисия за финансов надзор 

Надзор на инвестиционната дейност 
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 ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ за общите европейски приоритети във връзка с 
правоприлагането спрямо финансовите отчети за 2018 г. 

Агенция по обществени поръчки 

 СТАНОВИЩЕ № 04-00-390 от 15.11.2018 г. относно изменения на рамкови 
споразумения, сключени от Централния орган за покупки 

Висш съдебен съвет 

Актове 

 ПРАВИЛА за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови 
възнаграждения 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на съдебните 
служители в администрацията на Висшия съдебен съвет 

 МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ за работата на административните ръководители на 

прокуратури при упражняване на правомощията по Глава шестнадесета 
"Дисциплинарна отговорност" от Закона за съдебната власт 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 

Представяне на "АПИС ПРАВО"   
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