
Новости в АПИС ПРАВО през м. октомври 2018 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за физическото възпитание и спорта 

Изменени закони: 

 НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 ЗАКОН за държавната собственост 

 ЗАКОН за енергетиката 

 ЗАКОН за защита на класифицираната информация 

 ЗАКОН за културното наследство 

 ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина 

 ЗАКОН за медицинските изделия 

 ЗАКОН за обществените поръчки 

 ЗАКОН за семейни помощи за деца 

 ТЪРГОВСКИ ЗАКОН 

Отменени закони: 

 ЗАКОН за физическото възпитание и спорта 

Международни актове: 

 СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Организацията на 

обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в 
София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното 
културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2) 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни 
отпадъци“ 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 18 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията 

„Хотелиер“ 

 НАРЕДБА № 19 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията 
„Системен програмист“ 

 НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените 

информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните 
дружества 

 НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за 
установяване конфликт на интереси 

Инструкции: 

http://web.apis.bg/p.php?i=3804245
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http://web.apis.bg/p.php?i=3799024
http://web.apis.bg/p.php?i=3788591


 ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 05.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и 
Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета 
от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-920 от 12.10.2018 г. за удължаване на срока за реализация на 

тютюневи изделия – цигари, пури и пурети и тютюн за пушене (за лула и цигари), 
предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец 

 ЗАПОВЕД № РД-05-809 на НСИ от 12.10.2018 г. за определяне праговете за 
деклариране по системата „Интрастат“ за 2019 г. 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 14 от 09.10.2018 г. по конституционно дело № 12 от 2017 г.  

 РЕШЕНИЕ за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, подавани от членовете на Министерския съвет 

 СПОГОДБА между Република България и Република Армения за регулиране на 
трудовата миграция 

 СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. декември 2018 г. 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 на МС от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2018 г.  

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната 
администрация 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския 

регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

 НАРЕДБА № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или 
наркотични вещества или техни аналози 

 НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование 

 НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците 

 НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на 
вещите лица 

 НАРЕДБА за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона 
за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

Други: 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за работа на електронни съобщителни мрежи от 

радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, 
свързани с тях 

http://web.apis.bg/p.php?i=3792634
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http://web.apis.bg/p.php?i=3805169
http://web.apis.bg/p.php?i=3805171
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http://web.apis.bg/p.php?i=2921699
http://web.apis.bg/p.php?i=284178


Отменени подзаконови актове: 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни 
отпадъци" 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 17 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия 
"Хотелиер" 

 НАРЕДБА № 53 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията 
"Организатор на спортни прояви и първенства" 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 ДДС № 06 от 27.09.2018 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните 
отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация 
към 30.09.2018 г. на бюджетните организации 

 № ФО-48 от 10.10.2018 г. относно промяна в бланката за искане за 

създаване/промяна/изтриване на потребителски права в Информационната система за 
общините (ИСО) и Регистър "Общински дълг" (РОД), както и описание на ролите и 
потребителските права за работа с тях 

Национална агенция за приходите 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-83 от 6.08.2018 г. относно поемане на предприятието на 
починало лице и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената 

стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-107 от 17.07.2018 г. относно отдаване под наем на апартамент 
за нощувки и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената 
стойност, Закона за данъците върху доходите на физически лица и Закона за местните 

данъци и такси 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-185 от 13.08.2018 г. относно третиране на доставка на услуга 
по Закона за данък върху добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-00-197 от 16.07.2018 г. относно определяне размера на частичен 

данъчен кредит по реда на чл. 73, ал. 2 от ЗДДС 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-32 от 27.07.2018 г. относно данъчно третиране на продажби на 

стоки, осъществявани чрез електронен магазин с цел набиране на средства за 
благотворителна инициатива 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 53-04-369 от 13.06.2018 г. относно внасяне на здравноосигурителни 
вноски от самоосигуряващите се лица, които получават пенсия 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 23-22-1042 от 26.06.2018 г. относно данъчно третиране на разходи за 
ваучери за храна, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за 
корпоративното подоходно облагане 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-00-154 от 5.06.2018 г. относно данъчното третиране на 
финансиране в рамките на група от свързани лица 

Министерски съвет 

 ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА на Държавния фонд за гарантиране 

устойчивост на държавната пенсионна система - 2018 

 СРЕДНОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ за инвестиране на средствата на Държавния фонд за 
гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2019-2021 г. 
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Национален статистически институт 

 ЗАПОВЕД № РД-05-809 от 12.10.2018 г. за определяне на праговете за деклариране по 
системата "Интрастат" за 2019 година 

Министерство на здравеопазването 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № 75-04-103 от 6.06.2018 г. за защита на лицата, подали 
сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и за 
движението на тези сигнали в Министерството на здравеопазването 

Българска народна банка 

 УКАЗАНИЕ за определяне съдържанието и реда за подаване на формите за сключените 

сделки на междубанковия паричен пазар и на валутния пазар в България 

Агенция по обществени поръчки 

 УКАЗАНИЕ № МУ-7 от 26.09.2018 г. относно включване в списъка на външни експерти 

за проверка на технически спецификации на процедури за обществени поръчки (по 
чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (актуализация на Указание № МУ-
5/2017 г.) 

 МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-8 от 16.10.2018 г. относно предоставяне на достъп до 

документацията в профила на купувача в случаите, при които обявлението за 
обществената поръчка е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз 
(ОВ на ЕС) в неработен ден 

Комисия за защита на личните данни 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-873/10.08.2018 г. от 21.09.2018 г. относно 
искане за становище по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 от "УниКредит 

Булбанк" АД 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-274/27.04.2018 г. от 25.09.2018 г. относно 
законосъобразността на обработването на биометрични данни с цел идентификация на 
клиенти при обаждане по телефона (Voice Biometrics) 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-17-808/17.09.2018 г. от 15.10.2018 г. относно 
искане от Омбудсмана на Република България за становище по прилагането на 
Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с удостоверяването на временна 
неработоспособност пред работодател 

Агенция по вписванията 

 ПРАВИЛА за определяне на депозит и срок за извършване на оценка на непарична 
вноска 

Комисия за финансов надзор 

Осигурителен надзор 

 ПРОГРАМА за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и продукти 
(2018 г. – 2020 г.) 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 

Представяне на "АПИС ПРАВО"   
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