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Обнародвани нормативни актове 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

регистър БУЛСТАТ 

В Държавен вестник, бр. 94 от 03.11.2020 г. е 

обнародван Закон за изменение и допълнение на 

Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗИД ЗРБ). 

Важна промяна е служебното преобразуване от 

Агенцията по вписванията (АВ) на ЕИК за физическите 

лица, който става от 10-значен на 9-значен код  в 14-

месечен срок след обнародването на ЗИД ЗРБ, т.е. до 

04.01.2022 г. 

Промяната засяга физическите лица, упражняващи 

свободна професия или занаятчийска дейност, и  

другите физически лица - осигурители. 

 С оглед защитата на личните данни на посочените 

категории лица са направени изменения и 

допълнения в Преходните и заключителните 

разпоредби (ПЗР) на ЗИД  ЗРБ, като се предвижда 

преминаването от регистрация по код, съвпадащ с 

ЕГН/ЛНЧ, към регистрация по друг ЕИК номер. Това ще 

стане автоматизирано чрез специален софтуер, 

надграждащ регистър БУЛСТАТ, който ще бъде 

изграден от АВ в рамките на посочения преходен 

период от 14 месеца . 

Предвидено е след влизането в сила на закона АВ 

служебно да уведомява и автоматизирано да 

предостави по реда на Закона за електронното 

управление информацията за връзката между стар и 

нов код на Националната агенция за приходите и на 

другите заинтересовани институции, които въз основа 

на закон също обработват тези данни и са заявили 

желание да ги получават, и да осигури възможност за 

извършване на справка стар – нов код за субектите на 

официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

електронната търговия 

Промените в Закона за електронната търговия 

осигуряват необходимата правна рамка на 

национално ниво за ефективно прилагане на 

разпоредбите от Регламент (ЕС) 2019/1150. 

Разпоредбите насърчават добрите практики и 

прозрачността при използването на посреднически 

онлайн услуги. С измененията се уреждат последиците 

от неизпълнението на задълженията по Регламента, 

като се предвижда доставчиците на посреднически и 

онлайн услуги да носят отговорност за нарушения по 

реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). 

Конкретизирани са правомощията на съда във връзка 

с определянето на обезщетение за претърпени 

имуществени и неимуществени вреди и пропуснати 

ползи. Уредена е и възможност за предявяване на 

искове по инициатива на публични органи или 

организации и сдружения, които имат правен интерес 

да представляват бизнес ползвателите и ползвателите 

на корпоративни уебсайтове. 

Закон за допълнение на Закона за задълженията и 

договорите 

На 01.12.2020 г. бяха обнародвани в Държавен вестник 

промените в Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД), с които беше въведена 10-годишна абсолютна 

давност за задълженията на граждани. Те ще влязат в 

сила от 1 юни 2021 г., тъй като е предвидено това да 

стане след 6 месеца от обнародването им. 

Разпоредбата, с която се регламентира новата 

давност, е чл. 112 ЗЗД. Тя предвижда, че „с изтичането 

на десетгодишна давност се погасяват парични 

вземания срещу физически лица, независимо от 

прекъсването ѝ, освен когато задължението е 

отсрочено или разсрочено“. 

Има изброяване на 8 вида вземания, за които няма да 

се прилага абсолютната давност: от търговската 

дейност на еднолични търговци или на физически 

лица – съдружници в дружество по чл. 357 ЗЗД; за 

непозволено увреждане; за неоснователно 

обогатяване; за издръжка; за трудово 

възнаграждение; за обезщетения по Кодекса на труда; 

по повод приватизационна сделка; по повод 

имущество, реституирано по реда на нормативен акт. 

Изрично е регламентирано, че за новата давност ще 

важи разпоредбата, която гласи, че ако длъжникът 

изпълни задължението си след изтичането ѝ, няма 
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право да си иска обратно платеното, макар и в 

момента на плащането да не е знаел, че тя е изтекла. 

Освен това абсолютна давност, подобно на 

погасителната, няма да тече докато трае съдебният 

процес за вземането, както и между деца и родители, 

или настойници и попечители, между съпрузи и срещу 

управители. 

Промените в ЗЗД предвиждат, че абсолютната давност 

ще се прилага и за заварените случаи. 

Давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който 

вземането е станало изискуемо. При висящо 

изпълнително производство давността започва да 

тече от първото действие по изпълнението, а когато 

такова не е образувано – от деня на влизането в сила 

на акта, с който е признато вземането. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

опазване на околната среда 

На 1 декември 2020 г. в Държавен вестник беше 

обнародван Законът за изменение и допълнение на 

Закона за опазване на околната среда. С промените се 

удължава срокът за регистрация на кладенците за 

собствени потребности и водовземни съоръжения за 

подземни води, които ще бъдат използвани за 

стопански и нестопански цели. Промените са част от 

разпоредбите на Закона за водите. Новият срок за 

регистрация е 28 ноември 2022 г.   

Кладенци за задоволяване на собствени потребности 

на гражданите, разположени в границите на 

населените места и селищните образувания, за които 

до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за 

вписване в регистъра за кладенците за задоволяване 

на собствени потребности на гражданите по чл. 118 г, 

ал. 3, т. 5 от Закона за водите, следва да подадат 

заявление за вписване в съответната басейнова 

дирекция или до кмета/кметския наместник по 

местонахождение на кладенеца. 

Кметовете/кметските наместници ще издават входящ 

номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни 

ще предават на съответната басейнова дирекция 

постъпилите в този период заявления. 

Водовземни съоръжения за подземни води, които ще 

бъдат използвани от фирми за стопански и 

нестопански цели,  изградени до 28 януари 2000 г., за 

които не са издадени разрешителни по реда на Закона 

за водите, и на водовземни съоръжения, изградени до 

23 декември 2016 г., за които не са издадени 

разрешения за строеж и не са вписани в регистрите на 

водовземните съоръжения през 2006/2007 и 

2010/2011 г., трябва да подадат заявление за вписване 

в регистрите на водовземните съоръжения в 

съответната басейнова дирекция. 

Промени в Закона за ДДС и Закона за местните 

данъци и такси през 2021 година 

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г е 

обнародван Закон за изменение и допълнение на 

Закона за данък върху добавената стойност 

(ЗИДЗДДС). Подробности за измененията в ЗДДС 

можете да намерите в Данъчния бюлетин на Делойт.  

С преходните и заключителни разпоредби на 

ЗИДЗДДС са приети и промени в Закона за местните 

данъци и такси (ЗМДТ). Измененията влизат в сила от 

01.01.2021 г. 

Промени в ЗМДТ 

ЗИДЗДДС въвежда следните промени: 

Отпада изискването при завършване на сграда или 

част от нея да бъде представено удостоверение по чл. 

54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

Промяната е редакционна и е свързана с изменената 

разпоредба на Закона за кадастъра и имотния 

регистър, според която наличието на данните, 

подлежащи на отразяване, в кадастралната карта и 

кадастралните регистри се проверява вече по 

служебен път. 

Друга промяна в ЗМДТ засяга моторните превозни 

средства (МПС), които не подлежат на облагане с 

данък. Освен МПС, придобити преди първоначалната 

им регистрация за движение в страната, от 01.01.2021 

г. освободени от данък ще бъдат и МПС с прекратена 

регистрация на основание тотална щета, за които няма 

последваща регистрация за движение в страната и 

МПС, чиито собственик е в чужбина и за които също 

https://www2.deloitte.com/bg/bg/pages/tax/articles/VAT-changes-2021.html
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няма последваща регистрация за движение в 

страната. 

Постановление № 331 от 26 ноември 2020 г. за 

определяне размера на минималната работна 

заплата за страната 

На 04.12.2020 г. в ДВ е обнародвано Постановление № 

331 от 26 ноември 2020 г. за определяне размера на 

минималната работна заплата за страната. Според 

него от 1 януари 2021 г. размерът на минималната 

месечна работна заплата за страната е 650 лв., а на 

минималната часова работна заплата – 3,92 лв. при 

нормална продължителност на работното време 8 

часа и при 5-дневна работна седмица. 

Проекти на нормативни актове 

Проект на Закон за допълнение на Гражданския 

процесуален кодекс 

Министерството на правосъдието предлага 

изграждането на електронна информационна система 

Национален регистър на запорите в Република 

България. Чрез нея информацията за движимите вещи 

с регистрационен режим, върху които са наложени 

запори по изпълнителните дела, ще бъде 

централизирана в единна база данни. Системата ще е 

достъпна за правоимащите органи и лица на 

територията на страната и извън нея. 

Предвидено е Националният регистър на запорите и 

системата за електронен публичен търг да 

функционират на основата на обща информационна 

система. Този подход ще позволи общ единен 

стандарт при изграждането на двете функционалности 

и автоматизирано движение на данни от регистъра на 

запорите на движими вещи към модула за 

продажбите и обратно. 

Проектът е на етап обществено обсъждане до 

29.12.2020 г. 

Проект на Постановление за приемане на Наредба за 

условията и реда за осигуряване на заплащането на 

разходите за обучение на студенти със сключени 

договори с работодател 

Проектът на Наредба за условията и реда за 

осигуряване на заплащането на разходите за обучение 

на студенти със сключени договори с работодател е 

изготвен в изпълнение на одобрените промени в 

Закона за висшето образование, като основна цел е да 

се приложи механизъм за оптимизиране на връзката 

между висшето образование и потребностите на 

икономиката и обществото чрез стимулиране на 

обучението във важни за развитието на страната 

специалности, където има недостиг на 

висококвалифицирани кадри.   

С проекта на Наредба се регламентира държавата да 

заплаща напълно или частично таксите на студенти, 

които имат сключен договор с работодател за 

осигуряване на стаж по съответната специалност за 

периода на обучението и на работно място след 

успешното му завършване. Уреждат се условията за 

сключване на договорите и начина на финансиране 

обучението на студентите. 

Ежегодно министърът на образованието и науката ще 

утвърждава списък със специалностите, за обучението 

в които се осигуряват средства от държавния бюджет 

по реда на тази Наредба. Списъкът ще се изготвя по 

висши училища, форми на обучение и брой студенти, 

за които се осигурява напълно или частично 

заплащането на разходите за обучение. 

Министерският съвет, по предложение на министрите, 

ще приема списък с работодатели, регистрирани на 

територията на страната, които имат право да 

сключват договори със студентите по реда на 

Наредбата. В този списък ще бъде посочван и броят на 

студентите, за които работодателят е заявил готовност 

за сключване на договор. 

Студентите, сключили договор, няма да заплащат 

такси за времето на обучението си в университет, като 

в същото време ще имат стаж при съответния 

работодател по специалността си. След успешно 

завършване същите студенти ще продължат работа 

при работодателя си за минимум 5 години, в които ще 

получават възнаграждение в размер не по-малко от 

средната основна заплата в предприятието. 
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Проектът е на етап обществено обсъждане до 

30.12.2020 г. 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката 

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (проект на НИД на НЛДЕ) 

цели да приведе наредбата в съответствие с 

промените от 2020 г. в Закона за енергетиката (ЗЕ). ЗЕ 

предвижда от 01.10.2021 г. търговията с природен газ 

да се извършва въз основа на издадена лицензия. 

Промените в ЗЕ въвеждат и правомощия за Комисията 

за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да води 

разследване и да прилага мерки по изпълнение на 

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно 

интегритета и прозрачността на пазара за търговия на 

едро с енергия. 

НИД на НЛДЕ регламентира условията и реда за 

издаване на лицензии на търговци с природен газ. 

Предлага се въвеждане на задължение за търговеца 

на природен газ да поддържа изрично обезпечение в 

размер 1/24 част от годишния си оборот от търговия с 

природен газ на територията на България, но не по-

малко от 150 000 лв. 

НИД на НЛДЕ урежда условията и реда за 

осъществяване на контрол от страна на КЕВР по 

изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011. Въвежда 

се задължение за участниците на пазара да водят 

дневник на хартиен и електронен носител на 

сключваните сделки с енергийни продукти за срок от 5 

години. НИД на НЛДЕ регламентира процедурата по 

провеждане на предварително проучване за наличие 

на обосновано предположение за извършено 

нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) 1227/2011, 

както и производството по установяване на нарушения 

по чл. 3 и чл. 5 от регламента. 

КЕВР проведе обществено обсъждане на промените, 

като окончателното решение на Комисията във връзка 

с НИД на НЛДЕ ще бъде прието на 23 декември 2020 г. 

Съдебна практика 

Решение № 15 от 17 ноември 2020 г. по 
конституционно дело № 4 от 2020 г 

В свое Решение № 15 от 17 ноември 2020 г. по 

конституционно дело № 4 от 2020 г. Конституционният 

съд обяви за противоконституционни новите текстове 

в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), които 

дават възможност на органите на МВР да имат достъп 

до данните от мобилните устройства на гражданите, 

поставени под карантина.  Промените бяха приети с 

изменение в Закона за електронните съобщения и в 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на 

последиците. 

Изменен е и Законът за българските лични документи 

и според промените открадната или изгубена лична 

карта, която е била обявена за невалидна, няма да 

може отново да се обяви за валидна. Целта е да се 

преустанови практиката веднъж обявени за 

невалидни български документи за самоличност, 

отразени в информационната система, поддържана от 

МВР, да бъдат възстановявани като валидни след 

отпадане на причината, поради която са били обявени 

за невалидни. 

Ново тълкувателно дело на ОСГТК на ВКС по въпроса 

възможно ли е извънредният способ на отмяната да 

се приложи за влязло в сила постановление за 

възлагане на недвижим имот 

Отговорът ще дадат Гражданската и Търговската 

колегии на Върховния касационен съд (ВКС) в новото 

си съвместно тълкувателно дело №6/2020 г. 

То е образувано по искане на председателите на двете 

колегии поради установена противоречива практика. 

Една част от върховните съдии застъпват позицията, че 

на отмяна подлежат само актовете, които разрешават 

материалноправен спор със сила на пресъдено нещо. 

И затова „по отношение на възлагателните 

постановления, представляващи актове на съдебния 

изпълнител, се прилага същият режим като при 
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решенията, постановени по жалба срещу действията 

на съдебния изпълнител“ и те не подлежат на отмяна 

по реда чл. 303 и сл. ГПК.  

Застъпниците на другата теза – че възлагателните 

постановления подлежат на отмяна по извънреден 

път, обаче напомнят, че всъщност т. 3 от 

тълкувателното решение не се отнася за тях, а за 

решенията на окръжните съдилища по жалба срещу 

действията на съдебния изпълнител. 

Те твърдят, че за постановленията за възлагане важат 

постановките на решение № 90/1972 г. на ОСГК и ППВС 

№ 2/1977 г. и те подлежат на отмяна по молба на 

участниците в изпълнителното производство. 

Точната формулировка на въпроса по тълкувателно 

дело е: „Подлежат ли на отмяна по реда на чл.303 и сл. 

ГПК влезлите в сила постановления по чл.496 ал.1 ГПК 

за възлагане на недвижими имоти?“. 

Други обнародвани нормативни актове 

ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г. 

Постановление № 294 от 29 октомври 2020 г. за 
изменение на Постановление № 54 на Министерския 
съвет от 2017 г. за откриване на три института в 
структурата на Университета за национално и световно 
стопанство 

Постановление № 295 от 29 октомври 2020 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на 
стипендии 

Постановление № 296 от 30 октомври 2020 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 142 на 
Министерския съвет от 2019 г. за разработване на 
стратегическите и програмните документи на 
Република България за управление на средствата от 
фондовете на Европейския съюз за програмния 
период 2021 – 2027 г. 

ДВ, бр. 95 от 06.11.2020 г. 

Постановление № 297 от 4 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Правилника за прилагане 
на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с 
Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 
г. 

Анекс към Рамковото споразумение за Проекта 
„Традуки“ относно подкрепа и посредничество за 
проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и 
присъединяването на Министерството на културата на 
Република България към проекта за периода 1 януари 
2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската 
страна на 14 декември 2018 г. в София 

Наредба за допълнение на Наредба № І-157 от 2002 г. 
за условията и реда за издаване на свидетелство за 
управление на моторни превозни средства, отчета на 
водачите и тяхната дисциплина 

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за 
предучилищното образование 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 
от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи 
органични съединения при съхранение, товарене или 
разтоварване и превоз на бензини 

Наредба за изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за 
норми за допустими емисии на летливи органични 
съединения, изпускани в околната среда, главно в 
атмосферния въздух в резултат на употребата на 
разтворители в определени инсталации 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 
от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично 
ръководство за лечение на неврологичните 
заболявания 

ДВ, бр. 10 от 10.11.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
физическото възпитание и спорта 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети 

Закон за изменение на Закона за публичните 
предприятия 

Постановление № 298 от 5 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на нормативни актове на 
Министерския съвет 

Постановление № 299 от 5 ноември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2020 г. за финансово 
осигуряване на дейности по национални програми за 
развитие на образованието 
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Постановление № 300 от 5 ноември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2020 г. за възстановяване 
на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в 
системата на предучилищното и училищното 
образование 

Постановление № 301 от 5 ноември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 2020 г. 

Постановление № 302 от 5 ноември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2020 г. 

Постановление № 303 от 5 ноември 2020 г. за 
извършване на промени на утвърдените със Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2020 г. 
максимални размери на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2020 г., по бюджета 
на Министерството на правосъдието 

Наредба № Н-11 от 29 октомври 2020 г. за реда и 
начина за изчисляване на разходите за издръжка, 
обучение, квалификация и/или преквалификация на 
военнослужещите от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия във връзка с 
възстановяването им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2 и 3 
от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България 

ДВ, бр. 97 от 13.10.2020 г. 

Постановление № 304 от 6 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 260 на 
Министерския съвет от 2015 г. за определяне районите 
на действие на областните дирекции на 
Министерството на вътрешните работи 

Постановление № 305 от 6 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Устройствения правилник 
на Агенцията за социално подпомагане, приет с 
Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г. 

Постановление № 307 от 10 ноември 2020 г. за 
одобряване на мерки за осигуряване на 
равнопоставен достъп на гражданите до медицинска 
помощ 

Международен кодекс за сигурност на корабите и 
пристанищните съоръжения (ISPS Code) 

Правилник за изменение на Устройствения правилник 
на областните дирекции „Земеделие“ 

Наредба № 8 от 5 ноември 2020 г. за условията и реда 
за извършване на дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация и девастация при ограничаване и 
ликвидиране на болестите по животните 

Наредба № 9 от 6 ноември 2020 г. за определяне на 
вида, отличителните знаци, условията и реда за 
получаване, сроковете за износване на униформеното 
представително и униформеното теренно облекло от 
служителите в Изпълнителната агенция по горите, в 
нейните структури и в държавните предприятия по чл. 
163 от Закона за горите 

ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Гражданския 
процесуален кодекс 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на 
последиците 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
публичните финанси 

Постановление № 306 от 9 ноември 2020 г. за 
приемане на Правилник за прилагане на Закона за 
социалните услуги 

Кодекс за разследване на морски произшествия и 
морски инциденти 

Наредба № 8121з-1243 от 9 ноември 2020 г. за 
условията и реда за възлагане и отчитане на 
изпълнението и/или управлението на проекти или 
програми и за формиране и изплащане на 
допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 6 
от Закона за Министерството на вътрешните работи 

Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2016 г. за 
реда за получаване и заплащане на лекарствени 
продукти на военноинвалидите и военнопострадалите 

ДВ, бр. 99 от 20.11.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
закрила на детето 
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Постановление № 308 от 13 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Правилника за 
устройството и дейността на Министерството на 
вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на 
Министерския съвет от 2014 г. 

Постановление № 309 от 18 ноември 2020 г. за 
изменение на Устройствения правилник на 
Министерството на здравеопазването, приет с 
Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г. 

Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 
2019 г. за условията, реда и максималните размери за 
изплащане на допълнително възнаграждение за 
изпълнение на специфични служебни дейности на 
държавните служители в МВР 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на 
алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични 
вещества или техни аналози 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на 
документи за правоспособност на лица, извършващи 
дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи 
парникови газове, както и за документирането и 
отчитането на емисиите на флуорсъдържащи 
парникови газове 

ДВ, бр. 100 от 24.11.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия 

Постановление № 310 от 20 ноември 2020 г. за 
допълнение на Постановление № 381 на 
Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

Постановление № 311 от 20 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Тарифата за таксите, 
които се събират от органите на държавния здравен 
контрол и националните центрове по проблемите на 
общественото здраве по Закона за здравето, приета с 
Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 
г. 

Постановление № 312 от 20 ноември 2020 г. за 
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2020 г 

Постановление № 313 от 20 ноември 2020 г. за 
извършване на промени на утвърдените със Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2020 г. 
максимални размери на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на 
Държавна агенция „Електронно управление“ 

Постановление № 314 от 20 ноември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2020 г. за допълнително 
финансиране за издръжка на паралелки за 
придобиване на квалификация по защитени 
специалности от професии и специалности от 
професии, по които е налице очакван недостиг от 
специалисти на пазара на труда, и за финансиране на 
обхванатите в задължителното предучилищно 
образование деца, навършили 4-годишна възраст 

Постановление № 315 от 20 ноември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2020 г. 

Наредба № 25 от 13 ноември 2020 г. за придобиване 
на квалификация по професията „Консултант 
козметични, парфюмерийни, биологични продукти и 
битова химия“ 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 
от 2002 г. за защита на работещите от рискове, 
свързани с експозиция на биологични агенти при 
работа 

ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита 
от шума в околната среда 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
българските лични документи 

Постановление № 316 от 20 ноември 2020 г. за 
приемане на Правилник за устройството и дейността 
на Служба „Военно разузнаване“ 

Постановление № 317 от 23 ноември 2020 г. за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на икономиката за 2020 г. 

Постановление № 318 от 23 ноември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
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Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси“ за 2020 г. 

Постановление № 319 от 23 ноември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на 
допълнително възнаграждение за постигнати 
резултати от труда на директорите на общинските 
детски градини, училища, центрове за подкрепа за 
личностно развитие и центрове за специална 
образователна подкрепа 

Постановление № 320 от 23 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Наредбата за реда и 
начина за издаване и преразглеждане на 
разрешителни за емисии на парникови газове от 
инсталации и за осъществяване на мониторинг от 
операторите на инсталации и авиационните 
оператори, участващи в европейската схема за 
търговия с емисии, приета с Постановление № 265 на 
Министерския съвет от 2014 г. 

Постановление № 321 от 23 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на нормативни актове на 
Министерския съвет 

Постановление № 322 от 23 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане, приет с 
Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 
г. 

Постановление № 323 от 23 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Правилника за прилагане 
на Закона за Националната служба за охрана, приет с 
Постановление № 131 на Министерския съвет от 2016 
г. 

Постановление № 324 от 25 ноември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2020 г. 

Постановление № 325 от 26 ноември 2020 г. за 
определяне на условията и реда за изплащане на 
компенсации на работници и служители, осигурени в 
икономически дейности, за които са наложени от 
държавен орган временни ограничения за 
осъществяването им в периода на обявено 
извънредно положение или обявена извънредна 
епидемична обстановка 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 
от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и 

пчелните семейства от отравяне и начините за 
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни 
и дезинсекционни дейности 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 
от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на 
финансова помощ по Национална програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 
2019 – 2023 г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 
от 2019 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 
от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането 
и експлоатацията на инсталации за изгаряне и 
инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 

Наредба за допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за 
Централния кредитен регистър 

Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за 
Регистъра на банковите сметки и сейфове 

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2019 г. за 
приемане на фармако-терапевтично ръководство по 
очни болести 

ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
опазване на околната среда 

Постановление № 326 от 26 ноември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на културата за 2020 г. за изплащане 
на държавни парични награди за особени заслуги към 
българската държава и нацията 

Постановление № 327 от 26 ноември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 
2020 г. за финансово осигуряване на дейности по 
Национална програма „Оптимизиране на вътрешната 
структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 
на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на 
национални програми за развитие на образованието 

Постановление № 328 от 26 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 31 на 
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на 
единни разходни стандарти за финансиране на 
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държавните културни институти, осъществяващи 
дейности в областта на сценичните изкуства 

Изменения към Международния кодекс за 
управление на безопасната експлоатация на кораби и 
предотвратяване на замърсяването (Международен 
кодекс за управление на безопасността (ISM Code) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 
от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, 
движението на влаковете и сигнализацията в 
железопътния транспорт 

ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Наказателно-
процесуалния кодекс 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
подпомагане на земеделските производители 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
личната помощ 

Закон за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2021 г. 

Закон за изменение и допълнение на Семейния 
кодекс  

Закон за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2021 г. 

Постановление № 329 от 26 ноември 2020 г. за 
изменение на нормативни актове на Министерския 
съвет 

Постановление № 330 от 26 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Наредбата за 
устройството, безопасната експлоатация и 
техническия надзор на газовите съоръжения и 
инсталации за втечнени въглеводородни газове, 
приета с Постановление № 243 на Министерския съвет 
от 2004 г. 

Постановление № 332 от 26 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 75 на 
Министерския съвет oт 2007 г. за прилагане на членове 
43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) 
№ 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за 
установяване на система на Общността за митнически 
освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 
10 декември 2009 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-
28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за 
атестиране на военнослужещите от Министерството 
на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия 

Наредба № Н-4 от 27 ноември 2020 г. за условията и 
реда за осъществяване на двустранната връзка и 
обмена на данни между кадастъра и имотния регистър 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-
2 от 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за 
изпълнение, заявление за издаване на заповед за 
изпълнение и други книжа във връзка със заповедното 
производство 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в 
употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и 
на специални пощенски печати и за изваждане от 
употреба на пощенски марки 

ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г. 

Закон за държавния бюджет на Република България за 
2021 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата на Република България 

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък 
върху добавената стойност 

Постановление № 333 от 3 декември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 267 на 
Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Съвет 
за защита на интелектуалната собственост 

Постановление № 334 от 3 декември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2020 г. за финансово 
осигуряване на дейности по национални програми за 
развитие на образованието 

Постановление № 335 от 3 декември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 
2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни училища през 2020 г., 
приета с Постановление № 50 на Министерския съвет 
от 2020 г. 
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Постановление № 336 от 3 декември 2020 г. за 
одобряване на промени на утвърдените разходи за 
персонал по бюджета на Министерството на туризма 
за 2020 г. 

Постановление № 337 от 3 декември 2020 г. за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 2020 г. 

Постановление № 338 от 3 декември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 2020 г. за 
изплащане на минимални диференцирани размери на 
паричните средства за физическа активност, 
физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа 
дейност 

Постановление № 339 от 3 декември 2020 г. за 
извършване на промени на утвърдените със Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2020 г. 
максимални размери на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на 
Министерството на туризма 

Постановление № 340 от 3 декември 2020 г. за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на околната среда и водите за 2020 г. 

Постановление № 341 от 3 декември 2020 г. за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2020 г. 

Постановление № 342 от 4 декември 2020 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за сметка на 
икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите 
на други първостепенни разпоредители с бюджет по 
държавния бюджет за 2020 г. 

Наредба за изменение на Наредба № 41 от 2001 г. за 
достъп и използване на железопътната 
инфраструктура 

ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за хората 
с увреждания 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
здравето 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража 

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс 

Постановление № 343 от 7 декември 2020 г. за 
приемане на Наредба за стандартите за заплащане на 
труда на служителите, осъществяващи дейности по 
предоставяне на социални услуги, които се 
финансират от държавния бюджет 

Постановление № 344 от 9 декември 2020 г. за 
изменение и допълнение на нормативни актове на 
Министерския съвет 

Наредба № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 г. за 
техническите изисквания за проектиране, монтаж, 
контрол, приемане и експлоатация на скелета 

Наредба № 40 от 1 декември 2020 г. за определяне на 
размера на таксите за покриване на 
административните разходи на Българската народна 
банка, произтичащи от функциите по надзор и 
преструктуриране 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 
от 2014 г. за статистиката на платежния баланс, 
международната инвестиционна позиция и 
статистиката на ценните книжа 

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2020 г. за 
приемане на фармако-терапевтично ръководство за 
лечение на инфекциозни заболявания 
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