
Новости в АПИС ПРАВО през м. април 2018 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Изменени закони: 

 КОДЕКС за социално осигуряване 

 КОДЕКС на труда 

 ЗАКОН за ограничаване на плащанията в брой 

 ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България 

 ЗАКОН за семейни помощи за деца 

 ЗАКОН за териториалното деление на столичната община и големите градове 

 ЗАКОН за устройството и застрояването на Столичната община 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 16.04.2018 г. за предоставяне на консулска закрила и 
участие в мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската 
закрила на непредставени граждани на Европейския съюз в трети държави от 
задграничните представителства на Република България 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в 
регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за 

изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на 
сетълмента 

 НАРЕДБА № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на 
финансовите сметки 

 НАРЕДБА за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-278 от 26.03.2018 г. за утвърждаване на образец на Декларация по 
чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за 
първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 5 от 27.03.2018 г. по конституционно дело № 11 от 2017 г.  

 РЕШЕНИЕ № 6 от 27.03.2018 г. по конституционно дело № 10 от 2017 г.  

 РЕШЕНИЕ № 7 от 17.04.2018 г. по конституционно дело № 7 от 2017 г.  

 РЕШЕНИЕ № 13701 от 13.11.2017 г. по административно дело № 13690 от 2016 г.  

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 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 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно 

ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за администрацията на Прокуратурата на Република България 

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието 

и на неговата администрация 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и 

условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и 

между браншови организации в сектора на млякото и млечните продукти 

 НАРЕДБА № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни 
операции и за използване на платежни инструменти 

 НАРЕДБА № 8 от 27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол 

 НАРЕДБА № 9 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт 

"Трансфузионна хематология" 

 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните 
помагала 

 НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на 

производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда 
за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми 

 НАРЕДБА № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на 

производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители 
и между браншови организации и на групи производители 

 НАРЕДБА № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните 

кантори 

 НАРЕДБА № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници 

 НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен 

превоз на опасни товари 

 НАРЕДБА № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията 

на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на 
превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка 

 НАРЕДБА № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за 
гражданска регистрация 

 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование 

Други: 

 НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.  

 УСЛОВИЯ и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени 

продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински 
цели, заплащани напълно или частично от НЗОК 

Отменени подзаконови актове: 

Наредби: 

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

дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 
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Министерство на финансите 

Писма и указания 

 ДДС № 03 от 27.03.2018 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните 
отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация 
към 31.03.2018 г. на бюджетните организации 

 УКАЗАНИЯ № 04-04-59 от 28.03.2018 г. (№ 812100-5515/22.03.2018 г.) във връзка с 

изпълнение на § 3 от Заключителните разпоредби на Наредбата за условията, реда за 
получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за 
изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143 от 20.06.2008 г. 

 УКАЗАНИЯ БЮ № 2 от 2.04.2018 г. за определяне на формата, съдържанието и 

сроковете за съставянето и представянето на тримесечна информация за разходите по 
бюджетни програми за 2018 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които 
прилагат програмен формат на бюджет 

 РАЗЯСНЕНИЕ по прилагането на глава шеста "Публичност на финансовите отчети" от 

Закона за счетоводството 

 СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА" № 16-12-154 от 26.05.2017 г. 
относно съставяне на годишен финансов отчет и водене на счетоводна отчетност от 
физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, но извършва 

дейност като "предприемач" в Полша 

 СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА" № 66-00-3 от 4.04.2017 г. относно 
съставяне на годишен финансов отчет и съхраняване на счетоводната информация по 
реда на Закона за счетоводство от еднолично дружество с ограничена отговрност, 

чийто собственик е починал 

 СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА" № 16-12-88 от 28.03.2018 г. 
относно прилагане на счетоводното законодателство – консолидиран финансов отчет 
от предприятие майка и задължителен финансов одит от регистриран одитор 

 СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА" № 16-12-25 от 17.02.2017 г. 

относно прилагане на счетоводното законодателство – документална обоснованост на 
разходи за самолетни билети от авиокомпания Ryanair 

 СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА" № 26-00-106 от 2.03.2017 г. 

относно прилагане на счетоводното законодателство – отчитане на парични средства 
отпуснати от чуждестранно юридическо лице на клона си в България 

 СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА" № 16-12-68 от 10.03.2016 г. 

относно осчетоводяване на разходи за закупуване на стоки от продавачи физически 
лица от eBay – Германия и завеждане на стоките в баланса на предприятието 

Национална агенция за приходите 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-60 от 23.03.2018 г. относно данъчно облагане и задължително 

осигуряване на управител на ООД, който не е съдружник в дружеството 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-543 от 13.03.2018 г. относно възстановяване на внесени 

осигурителни вноски за първите три дни за сметка на работодателя след анулиран 
болничен лист 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-37 от 11.04.2018 г. относно прилагане на разпоредбите на 

ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО във връзка с изплащане на доходи по трудови правоотношения от 
канадски работодател, когато трудът се полага в Р България 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-74 от 12.04.2018 г. относно право на данъчен кредит за разходи 
за леки моторни превозни средства, наети от дружество, което извършва поддръжка и 

ремонт на асансьорни уредби 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-57 от 10.04.2018 г. относно промени в чл. 176в от ЗДДС, в сила 
от 1.01.2018 г. 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 24-39-137 от 12.02.2018 г. относно изменение в Наредба № Н-18 от 

13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез 

фискални устройства, в сила от 01.08.2017 г., и определяне на данъчната основа 
съгласно Закона за данък върху добавената стойност 
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 РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-31 от 22.03.2018 г. относно данъчно третиране, отчитане и 

документиране по ЗДДС на доставки с място на изпълнение на територията на друга 
държава членка под ДДС номер, издаден от държавата членка, където е мястото на 
изпълнение на доставките 

Министерство на образованието и науката 

 ЗАПОВЕД № РД09-679 от 11.04.2018 г. за утвърждаване на норматив и минимална 

численост за кариерни консултанти за 2018 г. 

 ЗАПОВЕД № РД09-688 от 12.04.2018 г. за утвърждаване на Правила за определяне на 
работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на 
центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа 

на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно 
развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на 
астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и 
на Националния дворец на децата за 2018 г. 

Министерство на отбраната 

 УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА № ОХ-251 от 23.03.2018 г. относно 
възстановяване на средства за медицински разходи, извършвани от дългосрочно 
командировани по реда на Наредба за командировъчните средства при задграничен 

мандат и Наредба за дългосрочните командировки в чужбина военнослужещи и 
цивилни служители 

Национална здравноосигурителна каса 

 УКАЗАНИЕ № РД-16-9 от 4.04.2018 г. между Националната здравноосигурителна каса и 

Българския лекарски съюз по прилагане на Националния рамков договор за 
медицинските дейности за 2018 г. относно първични медицински документи по 
приложение № 2 от НРД за медицинските дейности за 2018 г. 

Българска народна банка 

 НАСОКИ относно свързаните клиенти съгласно чл. 4, § 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 
575/2013 

НОВОСТИ - АРХИВ  
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