
Новости в АПИС ПРАВО през м. април 2019 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за защита на търговската тайна 

 ЗАКОН за ратифициране на Административното и техническо споразумение към 
Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и 
Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови 
санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата 

Изменени закони: 

 ИЗБОРЕН КОДЕКС 

 ЗАКОН за банковата несъстоятелност 

 ЗАКОН за българските лични документи 

 ЗАКОН за вероизповеданията 

 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 местните данъци и такси 

 ЗАКОН за съдебната власт 

 ЗАКОН за чужденците в Република България 

 ТЪРГОВСКИ ЗАКОН 

Международни актове: 

 СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на 
Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 28.03.2019 г. за определяне на пунктовете за управление 
за военно време 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и 
стопанисване на язовири“ 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 3 от 05.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването 
субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни 
заведения 

 НАРЕДБА № 39 от 28.03.2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и 
дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение 

 НАРЕДБА № 65 от 22.03.2019 г. за лицата, получаващи пазарни проучвания 
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Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 22.03.2019 г. за организацията и реда за осъществяване на 
конвойната дейност от служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

Други: 

 МЕТОДИКА за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за 
хората с увреждания 

 РЕШЕНИЕ № 10187 от 26.07.2018 г. по административно дело № 11057 от 2017 г. 

 РЕШЕНИЕ № 1106 от 28.01.2019 г. по административно дело № 12089 от 2016 г. 

 РЕШЕНИЕ № 11999 от 09.10.2018 г. по административно дело № 12089 от 2016 г. 

 РЕШЕНИЕ № 177 от 03.04.2019 г. за приемане на Списък на защитени зони за 
опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 

 РЕШЕНИЕ № 4 от 09.04.2019 г. по конституционно дело № 15 от 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 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно 
ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за държавна финансова инспекция 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за социално подпомагане 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за хората с увреждания 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка 

 НАРЕДБА № 5 от 26.04.2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на 
културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за 
сортоизпитване за биологични и стопански качества и за издаване на удостоверения 
за сортоизпитатели 

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

 НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на 
лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното 
здравно осигуряване 

 НАРЕДБА № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от 
Фонда за компенсиране на инвеститорите 

 НАРЕДБА № 8121З-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен 
противопожарен контрол 

 НАРЕДБА за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и 
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 

 НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят 
осигурителни вноски 
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 НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми 

 НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда 

 НАРЕДБА за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита 
професионална квалификация на територията на Република България, необходими за 
достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава 
членка 

 НАРЕДБА за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа 

 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 

 НАРЕДБА за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на 
доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия 

Тарифи: 

 ТАРИФА за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 122 на МС от 2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 

Отменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 28.03.2008 г. за определяне на обекти от 
военновременната система за управление на държавните органи 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 17 от 14.09.2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за 
лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или 
селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, 
но все още не са одобрени за вписване в Официалната сортова листа, предназначени 
за демонстративни и/или производствени опити 

 НАРЕДБА за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото 
поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, 
организирани на стадиони и в спортни зали 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 408 от 20.08.2015 г. за приемане на Регулаторна политика за управление 
на радиочестотния спектър 

 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 
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Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 УКАЗАНИЯ БЮ № 2 от 28.03.2019 г. за определяне на формата, съдържанието и 
сроковете за съставянето и представянето на тримесечна информация за разходите по 
бюджетни програми за 2019 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които 
прилагат програмен формат на бюджет 

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 

 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ за промените в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. (от 11.04.2019 
г.) 

 Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани – 
2019 г. 

Министерство на образованието и науката 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Система за национално стандартизирано външно оценяване" 
- 2019 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" - 
2019 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в 
училище" - 2019 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Роден език и култура зад граница" - 2019 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час" - 2019 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Мотивирани учители" - 2019 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИТ бизнесът преподава" - 2019 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Иновации в действие" - 2019 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

 СТАНОВИЩЕ № КРП-920-00-1 от 12.02.2019 г. относно прилагане на промените в 
Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 
г.), с които се въведоха процедури за служебно съгласуване и предоставяне на 
информация от експлоатационните дружества в хипотезите на чл. 125, ал. 4, чл. 128а 
и чл. 140а от ЗУТ 

 СТАНОВИЩЕ № ПГ-910-00-3 от 12.02.2019 г. относно прилагане на промените в 
Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 
г.), с които се въведоха процедури за служебно съгласуване и предоставяне на 
информация от експлоатационните дружества в хипотезите на чл. 125, ал. 4, чл. 128а 
и чл. 140а от ЗУТ 

 ПРАВИЛА за устройството и дейността на Обществения консултативен съвет по 
въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и 
изминато разстояние към министъра на регионалното развитие и благоустройството 

 РЕД И УСЛОВИЯ за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. по 
изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 
2012 г., изм., бр. 98 от 2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на 
общини 

Министерство на отбраната 

 УКАЗАНИЯ на министъра на отбраната по отбранителната политика и за провеждане на 
преглед на отбраната 
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Министерски съвет 

 МЕТОДИКА за определяне на оператори на съществени услуги в съответствие с 
изискванията на Закона за киберсигурност 

Национална здравноосигурителна каса 

 МЕТОДИКА № РД-16-17 от 1.04.2019 г. за прилагане на механизма, гарантиращ 
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-20 от 8.04.2019 г. за дейността на комисията в ЦУ на 
НЗОК и реда за разглеждане на заявления за заплащане на медицински изделия, 
извън цената на клиничната пътека/амбулаторната процедура 

Комисия за финансов надзор 

Застрахователен надзор 

 УКАЗАНИЯ относно сроковете за подаване тримесечните отчети, справки, доклади и 
приложения по чл. 126, ал. 1, т. 3 от Кодекса за застраховането 

Агенция по обществени поръчки 

 ПИСМО № 04-00-437 от 21.03.2019 г. относно предоставяне на становище по реда на 
чл. 229, ал. 1, т. 2, б. "б" от Закона за обществените поръчки за определяне на срок, 
посочен в чл. 28, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато се използват 
автоматизирани системи за електронна обработка, които работят без прекъсване 

 ПИСМО № 04-00-83 от 3.04.2019 г. относно сключване на рамкови споразумения след 
проведена процедура на Централния орган за покупки (ЦОП), във връзка с която е 
подаден сигнал до КЗК със съмнения за съгласувани практики между участниците по 
смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) 

 ПИСМО № 04-00-87 от 3.04.2019 г. относно указания във връзка с прилагането на чл. 
21, ал. 2 и 15 от Закона за обществените поръчки при възлагането на договори по 
рамкови споразумения на Централния орган за покупки 

Централна избирателна комисия 

 РЕШЕНИЕ № 6-ЕП от 25.03.2019 г. на ЦИК относно приемане на хронограма за 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 
г. 

 РЕШЕНИЕ № 15-ЕП от 27.03.2019 г. на ЦИК относно условията и реда за образуване на 
избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните 
избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. 

 РЕШЕНИЕ № 16-ЕП от 27.03.2019 г. на ЦИК относно условията, реда и организацията 
за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в 
изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 
26 май 2019 г. 

 РЕШЕНИЕ № 39-ЕП от 2.04.2019 г. на ЦИК относно реда за свикване на заседания и 
начина на приемане на решения и обявяването им от районните избирателни комисии 
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 
2019 г. 

 РЕШЕНИЕ № 59-ЕП от 4.04.2019 г. на ЦИК относно условията и реда за участие на 
застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни 
комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 
26 май 2019 г. 

 РЕШЕНИЕ № 73-ЕП от 5.04.2019 г. на ЦИК относно регистрация на кандидати за 
членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 
г. 
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 РЕШЕНИЕ № 82-EП от 7.04.2019 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на 
предизборна агитация в изборите за членове на Европейския парламент от Република 
България на 26 май 2019 г. 

 РЕШЕНИЕ № 93-ЕП от 8.04.2019 г. на ЦИК относно условията и реда за финансиране 
на предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от 
Република България, насрочени за 26 май 2019 г. 

 РЕШЕНИЕ № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК относно Методически указания за 
прилагане на чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 92 и § 1, т. 10 от Допълнителните 
разпоредби на Изборния кодекс при назначаване на съставите на СИК на територията 
на района и на териториите на общините в него в изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. (без съставите на 
ПСИК), и за разпределение на местата в ръководството на СИК 

 РЕШЕНИЕ № 148-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК относно приемане на изчислителна 
процедура към Методическите указания за определяне на съставите на СИК и 
поправка на техническа грешка в приложение към Решение № 139-ЕП от 10 април 
2019 г. на ЦИК 

Патентно ведомство 

 ЗАПОВЕД № 204 от 13.03.2019 г. относно кореспонденцията, която се изпраща до 
заявителите, респ. притежателите на обекти на индустриалната собственост 

Комисия за защита на личните данни 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-142 от 14.03.2019 г. относно тълкуване и 
прилагане на чл. 25к от ЗЗЛД във връзка със сроковете за съхранение на лични данни 
на участници в процедури по набиране и подбор на персонал 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. №НДМСПО-01-78 от 4.02.2019 г. относно приложение на 
правото на изтриване (право "да бъдеш забравен") в контекста на обработване на 
лични данни за журналистически цели 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-164/03.04.2019 г. от 15.04.2019 г. относно 
защита на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените 
поръчки 

Висш съдебен съвет 

Актове 

 МЕХАНИЗЪМ (процедура) за публична реакция на Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и 
следователи 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРАВО"   
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