
Новости в АПИС ПРАВО през м. февруари 2018 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за Eвропейската заповед за разследване 

 ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти 

Изменени закони: 

 КОДЕКС за застраховането 

 КОДЕКС за социално осигуряване 

 ЗАКОН за българските лични документи 

 ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност 

 ЗАКОН за влизането, пребиваването и напускането на Република България на 
гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на 
техните семейства 

 ЗАКОН за горите 

 ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 

колективно инвестиране 

 ЗАКОН за здравето 

 ЗАКОН за обществените поръчки 

 ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители 

 ЗАКОН за посевния и посадъчния материал 

 ЗАКОН за преминаването през и пребиваването на територията на Република България 

на съюзнически и на чужди въоръжени сили 

 ЗАКОН за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на 
имущество или доказателства 

 ЗАКОН за фуражите 

 ТЪРГОВСКИ ЗАКОН 

Отменени закони: 

 ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 08.02.2018 г. за приемане на Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.  

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Института по психология на 
Министерството на вътрешните работи 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 22.01.2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението 

 НАРЕДБА № 2 от 05.02.2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата 

при медицинско облъчване 
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 НАРЕДБА № 8121З-109 от 31.01.2018 г. за приемане на курсанти, студенти и 

докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 
2018/2019 г.  

 НАРЕДБА за радиационна защита 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 18.01.2018 г. за реда на издаване, водене на отчет, 
съхранение и унищожаване на служебните карти на цивилните служители от 
Министерството на отбраната 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 2 от 30.01.2018 г. по конституционно дело № 8 от 2017 г.  

 РЕШЕНИЕ № 3 от 30.01.2018 г. по конституционно дело № 9 от 2017 г.  

 РЕШЕНИЕ № 22 на БНБ от 25.01.2018 г. за пускане в обращение считано от 26.02.2018 
г. сребърна възпоменателна монета „140 години от Освобождението на България“ с 

номинална стойност 10 лв. 

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

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани 
нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за администрацията на Прокуратурата на Република България 

 ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните 
одитори 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и 
програми от фонд "Условия на труд" 

 НАРЕДБА № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на 
моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските 
прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните 
категории 

 НАРЕДБА № 4 от 3.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните 

 НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти 

 НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми 
и мерки за директни плащания 

 НАРЕДБА № 5 от 9.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на 

някои замърсители в храните 

 НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни 

 НАРЕДБА № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата 
за съдимост 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-533 от 12.05.2015 г. за условията и реда за носене на служебно 
оръжие от служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на 
вътрешните работи 
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Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на 
длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР 

Тарифи: 

 ТАРИФА за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и 
националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето 

 ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина 

Други: 

 НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г.  

 НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г. 

 РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на Списък на 

заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща 
напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни 
за специални медицински цели 

Отменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за 
изискванията към храните със специално предназначение 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Института по психология на 
Министерството на вътрешните работи 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 20 от 30.09.2003 г. за нормата за максимално допустимо количество на 

ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека 

 НАРЕДБА № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението 

 НАРЕДБА № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата 

при медицинско облъчване 

 НАРЕДБА за изискванията към храните със специално предназначение 

 НАРЕДБА за основните норми за радиационна защита 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № Iз-1063 от 5.06.2007 г. за издаване на визи на граничните контролно-
пропускателни пунктове 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 
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 ДДС № 01 от 22.01.2018 г. относно изготвянето и представянето през 2018 г. на 

месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от 
Европейския съюз и на сметките за чужди средства 

 № ФО-3 от 29.01.2018 г. относно изготвянето и представянето през 2018 г. на 

месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от 
Европейския съюз и на сметките за чужди средства на общините, както и на 
информация за очакваното изпълнение на общинския бюджет за 2018 г. по месеци и 
за очакваните разходи за текущия и за следващия месец по отделни проекти, 
финансирани чрез средства от Европейския съюз 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-97 от 31.01.2018 г. за определяне на видовете банкови сметки, по 
които се внасят публичните задължения, на основание чл. 169, ал. 4 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс 

 УКАЗАНИЯ БЮ № 1 от 12.02.2018 г. относно подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019-
2021 г. 

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-17 от 22.01.2018 г. относно определяне на приложимото 
осигурително законодателство по Спогодбата за социална сигурност между Република 
България и Тунизийската република 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-27 от 6.02.2018 г. относно Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване 
и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, 
както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) 

Национален осигурителен институт 

Писма и указания 

 УКАЗАНИЕ № 1052-40-5 от 2.02.2018 г. относно: изменения и допълнения в Наредба 

№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и 
съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, 
както и от самоосигуряващите се лица, обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. 

Министерство на труда и социалната политика 

Писма и указания 

 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по заетостта през 2018 г. 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЕЛПОМЕНА" - 2018 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА" - 2018 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Асистенти на хора с увреждания" - 2018 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Кредит без лихва за хора с увреждания" - 2018 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Помощ за пенсиониране" - 2018 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 2018 

 ПРОГРАМА "Старт на кариерата" – 2018 

 ПРОГРАМА за обучение и заетост на продължително безработни лица - 2018 

 ПРОГРАМА за заетост и обучение на бежанци - 2018 

Министерство на околната среда и водите 

 ЗАПОВЕД № РД-843 от 21.12.2017 г. за утвърждаване на образци на декларации за 

изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за 
замърсяване 
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Министерство на земеделието, храните и горите 

 ПРАВИЛА № 91-102 от 18.01.2018 г. за възстановяване на увредени гори от болести, 
вредители и природни въздействия 

Национална здравноосигурителна каса 

 ПРАВИЛА за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко 
тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на 
извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на назначаваните 
специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-

диагностични дейности - 2018 година 

 ПРАВИЛА за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. 

 УКАЗАНИЕ № РД-НС-04-2-1 от 26.01.2018 г. между Националната здравноосигурителна 

каса и Българския лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за 
медицинските дейности за 2017 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г.) 

Министерство на образованието и науката 

 ЗАПОВЕД № РД09-5906 от 28.12.2017 г. за утвърждаване на Механизъм за 
противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование и Алгоритъм за прилагане на Механизма 
за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование 

Комисия за финансов надзор 

Застрахователен надзор 

 УКАЗАНИЯ относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на 
годишните справки по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на 
образците с годишни количествени данни по чл. 304, § 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 
2015/35 

Министерски съвет 

 АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ за развитие на Националната статистическа система на 
Република България до 2020 година 

Агенция по обществени поръчки 

 МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-2 от 14.02.2018 г. относно използване на 

информацията от обявлението за приключване изпълнението на договор за 
обществена поръчка като доказателство към основанието за отстраняване по чл. 55, 
ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 

Представяне на "АПИС ПРАВО"   
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