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енергийната ефективност 
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Министерския съвет от 2020 г. за определяне на 

условията и реда за изплащане на средства за 

запазване на заетостта на работници и служители 

след периода на извънредното положение, обявено с  

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

и извънредната епидемична обстановка, обявена с 
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 Съдебна практика 
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увреждаща го сделка отпреди цесията 
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Обнародвани нормативни актове 

Закон за изменение и допълнение на Кодекса за 

социално осигуряване 

В Държавен вестник, бр. 19 от 05.03.2021 г. е 

обнародван Закон за изменение и допълнение на 

Кодекса за социално осигуряване (ЗИД КСО). 

Промените уреждат въпроси във връзка с 

изплащането пенсиите от Универсалните пенсионни 

фондове (УПФ).  

Следва да се обърне внимание на разпоредбите, 

свързани с промяната в избора на осигуряване от УПФ 

във фонд Пенсии и обратно - от фонд Пенсии в УПФ: 

1. Осигурените в УПФ лица имат право да изберат да 

променят осигуряването си от УПФ във фонд Пенсии, 

съответно във фонд Пенсии за лицата по чл. 69, с 

увеличена осигурителна вноска в размера на 

осигурителната вноска за УПФ, ако не им е отпусната 

пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват 

изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1:от 1 януари 

2022 г. до 31 декември 2025 г. - не по-късно от една 

година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;от 1 януари 

2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две 

години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;от 1 януари 

2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три 

години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;от 1 януари 

2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години 

преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;след 1 януари 2038 

г. - не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 

68, ал. 1.Въведена е нова преходна разпоредба (§ 107 

от ПЗР), според която лицата: 

- на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-

малко от 5 години до навършване на възрастта им по 

чл. 68, ал. 1 и 

- на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж 

и възраст, 

може еднократно в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят 

правото на избор за промяна на осигуряването им от 

фонд Пенсии, съответно фонд Пенсии за лицата по чл. 

69, на държавното обществено осигуряване в УПФ по 

реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. 

С преходни и заключителни разпоредби на ЗИД КСО са 

променени кореспондиращо и норми в други 

нормативни актове, включително и в Закона за 

счетоводството: пенсионноосигурителните дружества 

и управляваните от тях фондове за допълнително 

пенсионно осигуряване и фондове за извършване на 

плащания са включени в категорията на 

„предприятията от обществен интерес“. Те ще съставят 

финансовите си отчети на базата на Международните 

счетоводни стандарти. 

 

Закон за изменение и допълнение на Закон за 

управление на отпадъците 

 

Измененията, обнародвани на 05.03.2021 г. в 

Държавен вестник, бр. 19 въвеждат изискванията на 

приетия на ниво ЕС през 2018 г. законодателен пакет 

„Отпадъци“, и по специално Директива (ЕС) 2018/851 

на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 

година за изменение на Директива 2008/98/ЕО 

относно отпадъците и частично да транспонира 

Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и 

на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на 

Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на 

отпадъци. 

 

Промените въвеждат две основни цели:  

 

• Подготовката за повторна употреба и 

рециклиране на битовите отпадъци да бъде 

завишена до 65% през 2035 г., за да се извлекат 

съществени екологични, икономически и 

социални ползи и да се ускори преходът към 

кръгова икономика. Въведени са междинни 

цели от 55% и 60% съответно за 2025 г. и 2030 

г.; 

 

• Да се намали до 10 % на депонираните битови 

отпадъци до 2035 г., което намаляване може 

да бъде отложено с 5 г., при условие, че 

държавата е постигнала общо намаление до 25 

%. 

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

електронните съобщения 
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На 09.03. 2021 г. в Държавен вестник, брой 20, бяха 

обнародвани промените в Закона за електронните 

съобщения (ЗЕС), с които правилата за защита на 

потребителите ще се прилагат и за услуги, 

предоставяни по интернет. 

 

Прецизират се нормите за защита и обработване на 

личните данни на крайните ползватели при сключване 

на договор за електронни съобщителни услуги. 

 

Предвижда се предприятията, които предоставят 

услуги за гласови съобщения чрез свързване в 

определено местоположение и услуги за достъп до 

интернет, да предлагат съответните устройства и 

услуги по начин, който дава възможност на 

потребителите да следят и контролират разходите си 

чрез безплатни детайлизирани сметки, с които се 

осигуряват възможности за проверка и контрол на 

таксите за използваните услуги за достъп до интернет 

или услуги за гласови съобщения. 

 

Въвеждат се нови изисквания за преддоговорната и 

договорната информация, прозрачност, качество на 

обслужване, продължителност и подновяване на 

договора, сигурност и достъп до номера за спешни 

случаи, улесняване процесите по извършване на 

преносимост на номерата и смяната на доставчиците 

на услуги за достъп до интернет, както и по-добра 

защита при ползване на пакетни услуги. 

 

С приетите промени срокът за използването на 

радиочестотния спектър не може да е по-кратък от 15 

години с възможност за удължаване най-малко до 20 

години. Дефинира се и споделеният достъп до 

радиочестотен спектър при условията на 

задължително споразумение. 

 

Предвижда се условията за удължаване на срока на 

правата за ползване на радиочестотен спектър да не 

могат да предоставят неправомерни предимства на 

притежателите на предоставените права. 

 

Комисията за регулиране на съобщенията ще може да 

налага задължения за съвместно ползване на 

физическа инфраструктура или активни елементи от 

електронни съобщителни мрежи, които се основават 

на радиочестотния спектър, както и съвместно 

разгръщане на инфраструктури за предоставяне на 

мрежи или услуги, които се основават на използването 

на радиочестотния спектър. 

 

Въвежда се правомощие на Комисията за регулиране 

на съобщенията за провеждане на географско 

проучване за покритието на електронните 

съобщителни мрежи, които могат да осигуряват 

широколентов достъп. Проучването се актуализира 

най-малко на три години в срок до 21 декември на 

съответната година. 

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари 

 

На 12.03.2021 г. в бр. 21 на Държавен вестник бе 

обнародван Закон за изменение и допълнение на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

Промяната преразглежда категориите задължени 

субекти по ЗМИП, с цел списъкът да бъде напълно 

изчерпателен, спрямо европейските изисквания. 

 

С оглед направената през 2018-2019 г. Национална 

оценка на риска от изпиране на пари и финансиране 

на тероризма (НОР) бе установена кои групи субекти 

трябва задължително да присъстват в листата със 

задължени субекти по ЗМИП. С приемането на 

разглежданите промени следните лица вече няма да 

бъдат задължени да следват мерките за превенция 

изпирането на пари по ЗМИП: 

 

• търговците на едро; 

• органите по приватизацията; 

• лицата, организиращи възлагането на 

обществени поръчки; 

• министри и кметове на общини при сключване 

на концесионни договори; 

• юридическите лица, към които има 

взаимоспомагателни каси; 

• професионалните съюзи и съсловните 

организации 



01.03.2021 г. – 31.03.2021 г. 

4 
 

• органите на Националната агенция за 

приходите; 

• професионалните спортни клубове, с 

изключение на футболните. 

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

енергийната ефективност 

 

На 12.03.2021 г., в Държавен вестник, бр. 21 бяха 

обнародвани промени в Закона за енергийната 

ефективност. Въвежда се изискването с краен срок до 

2027 г. уредите за дялово отчитане на топлинна 

енергия или енергия за охлаждане и за топла вода да 

бъдат отчитани дистанционно. От 1 януари 2022 

година в сградите, в които всички уреди са с 

възможност за дистанционно отчитане, ще преминат 

на фактуриране по реално потребление. 

 

Въвежда се задължението до пълната подмяна на 

уредите за дялово разпределение, на потребителите 

да бъде осигурявана информация за потреблението 

поне веднъж на тримесечие. 

 

Предвижда се всички уреди за дялово разпределение, 

монтирани след 25 октомври 2020 година, да бъдат с 

дистанционен отчет. 

 

С приетите изменения се регламентира и 

разработването на Дългосрочна национална стратегия 

за подпомагане обновяването на националния фонд 

от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на 

изпълнение 2050 г. Стратегията предвижда мерки за 

строителство на нови сгради и трансформиране на 

съществуващи в сгради с близко до нулево 

потребление на енергия, подобряване на енергийните 

характеристики на жилищните и нежилищните сгради 

и насърчаване въвеждането на интелигентни 

технологии в сградния сектор. 

 

Определена е и националната цел за енергийна 

ефективност за 2030 г., като за подпомагане 

изпълнението ú се въвежда нова схема за задължения 

за енергийни спестявания и се посочват задължените 

лица, в които се включват и търговците на течни 

горива, които продават на крайни клиенти повече от 

2000 тона годишно. 

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

българското гражданство 

 

На 12.03.2021 г., в Държавен вестник, бр. 21 бяха 

обнародвани промени в Закона за българското 

гражданство. С тях се създава Консултативен съвет към 

Държавната агенция за българите в чужбина. Той ще 

се произнася със становище за гражданство в 

двумесечен срок, като отчита дали молителят ползва 

български език, дали се самоопределя като лице от 

български произход и дали е част от българска 

общност или българско малцинство в друга държава. 

 

Преустановява се възможността за придобиване на 

българско гражданство на основание на вложение в 

държавни ценни книжа. Създава се ново основание  - 

гражданство да получават чужденци?? лица с 

вложения в придобиване на акции или облигации на 

български търговски дружества на стойност от поне 2 

млн. лева. 

 

Друго основание за получаване на българско 

гражданство е първоначално вложение над 250 хил. 

евро в дружество, което е разкрило поне 10 работни 

места, а една година след това увеличи инвестицията 

си поне до 500 хил. евро. и дружеството разкрие над 

20 работни места. 

 

Разрешение за продължително пребиваване в 

страната могат да получат чужденци, които 

притежават т.нар. „стартъп виза“, имат издадено от 

Държавната агенция за научни изследвания и 

иновации удостоверение за високотехнологичен 

и/или иновативен проект както и, след издаване на 

визата за дългосрочно пребиваване, са станали 

съдружници или акционери в българско търговско 

дружество, притежават не по-малко от 50% от 

капитала му. 

 

Закон за дружествата със специална инвестиционна 

цел и за дружествата за секюритизация 
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На 12.03.2021 г., в Държавен вестник, бр. 21 беше 

обнародван Закон за дружествата със специална 

инвестиционна цел и за дружествата за 

секюритизация. 

 

Дружеството със специална инвестиционна цел трябва 

да разполага с начален капитал от 50 хил. лева и 

лиценз за извършване на дейността, издаден от 

Комисията за финансов надзор (КФН). 

 

Приемането на новия закон актуализира 

законодателната база в областта на действащите 

дружества, които инвестират в недвижими имоти и 

вземания, като въведе мерки по прилагането на 

изискванията на европейски Регламент (ЕС) 2017/2402 

от 12 декември 2017 г. 

 

Със закона се урежда дейността на дружествата със 

специална инвестиционна цел (АДСИЦ), в който до 

голяма степен се запазва действащата нормативна 

уредба за тях, но се доразвива на база на натрупаната 

надзорна практика на КФН. 

 

Адаптира се правната рамка заради въведените с 

Регламента понятия за секюритизация, дружество със 

специална цел - секюритизация, както и възможността 

за обслужващо предприятие на тези дружества. 

 

Във връзка с извършването на една или повече 

секюритизации, по новия закон дружеството за 

секюритизация ще може да издава облигации, като 

издаваните секюритизиращи инструменти не са 

подходящи за непрофесионалните клиенти, по 

смисъла на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите 

на финансови инструменти. Предлагането им на 

такива лица ще е допустимо само при условия, 

посочени в европейския регламент. 

 

Въвежда се минимален размер от 500 хил. лева на 

базисните експозиции, обект на една секюритизация, 

в която дружеството може да участва. Този размер 

отчита местния пазар, както и факта, че съгласно 

Регламента, секюритизациите не са предназначени за 

непрофесионални клиенти. 

 

Законът въвежда фигурата на агент за съответствие за 

опростена, прозрачна и стандартизирана 

секюритизация, който ще има правото да оценява 

съответствието на секюритизациите с изискванията за 

опростеност, прозрачност и стандартизация по 

Регламента, след получаване на лиценз от КФН. 

 

Регулирането и надзорът върху дейностите и лицата 

ще се осъществява от КФН, а върху инициатора, 

спонсора, първоначалния кредитор, агента за 

опростена, прозрачна и стандартизирана 

секюритизация, и дружеството за секюритизация - от 

КФН, с изключение на случаите, които са в изричната 

компетентност на Българската народна банка (БНБ). 

 

Със закона се въвеждат и съответните 

административни санкции и принудителни 

административни мерки съгласно Регламента, при 

съобразяване с размерите, определени в него. 

 

В преходните и заключителните разпоредби на 

закона, във връзка с изброените нововъведения, се 

правят промени в Закона за Комисията за финансов 

надзор, в Закона за кредитните институции и в Закона 

за публичното предлагане на ценни книжа. 

 

Закон за индустриалните паркове  

 

На 12.03.2021 г., в Държавен вестник беше обнародван 

Законът за индустриалните паркове. Той легално 

урежда понятието „индустриален парк“ за целите на 

чуждестранните инвестиции. Нормативната уредба се 

явява специална спрямо Закона за устройство на 

територията.  

 

Територията на парка се обособява като урегулирана 

територия с определено застрояване, като с подробен 

устройствен план се определя структурата на 

територията на парка. Мрежите на техническата 

инфраструктура са затворени и обслужват само 

дейности, осъществявани на територията на парка. 

Площта на индустриален парк е не по-малко от 300 

дка, с изключение когато е специализиран за 

високотехнологични дейности. Съгласно гласуваните 

текстове индустриален парк е обособена територия, 
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разположена в една или повече общини, за която са 

осигурени устройствени, технически и 

организационни условия за производствени дейности. 

Индустриалните паркове се делят по два критерия - 

собственост и дейности, за които паркът е 

предназначен. По първия критерий паркът е 

държавен, общински, съвместен (между държавата 

и/или една или повече общини) или частен. По втория 

критерий паркът може да бъде три типа - общ/тип А, в 

който няма специализация на производствените 

дейности, тип Б/специализиран, в който се извършват 

един вид производствени и свързаните с тях дейности 

и тип С - в който се извършват високотехнологични 

дейности. 

Предвидено е държавната политика за 

индустриалните паркове да се провежда от 

Министерския съвет /МС/, от министъра на 

икономиката и от органите на местното 

самоуправление.  МС приема програми и решения за 

стимулиране на създаването и/или функционирането 

и/или развитието на индустриални паркове. По 

предложение на министрите на икономиката и на 

регионалното развитие и благоустройството МС 

приема и списък на ключовите индустриални паркове 

със стратегическо значение за балансираното 

териториално развитие на страната. 

Министърът на икономиката отговаря за 

изпълнението на мерките за стимулиране на 

индустриалните паркове, поддържа електронен 

регистър на парковете в страната, издава заповеди за 

вписване и за заличаване на индустриалните паркове 

от него. В публичния електронен регистър се вписва 

информация за наименованието на индустриалния 

парк, вида и типа на парка, както и вида на 

специализираните производствени дейности, данни 

за неговото местонахождение. 

С преходните и заключителни разпоредби в Закона за 

индустриалните паркове се променят и разпоредби от 

Закона за насърчаване на инвестициите. Според 

приетите разпоредби по предложение на министъра 

на икономиката Министерският съвет може да отпуска 

средства за финансово подпомагане изграждането на 

елементи на техническата инфраструктура - публична 

общинска или държавна собственост. Предвидено е 

това да става въз основа на постъпило писмено искане 

от инвеститор с инвестиционен проект. В случаите, 

когато индустриалният парк е предназначен за 

привличане на инвестиции в научни изследвания 

и/или образование, предложението ще може да се 

внася и въз основа на писмено искане от висше 

училище или друга академична организация. 

 

Постановление № 93 от 18 март 2021 г. за изменение 

и допълнение на Постановление № 151 на 

Министерския съвет от 2020 г. за определяне на 

условията и реда за изплащане на средства за 

запазване на заетостта на работници и служители 

след периода на извънредното положение, обявено 

с  решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

и извънредната епидемична обстановка, обявена с 

Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на 

Министерския съвет от 2020 г. 

 

В ДВ. бр. 24 от 23.03.2021 г. е обнародвано ПМС № 93 

от 18.03.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 

151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за 

изплащане на средства за запазване на заетостта на 

работници и служители след периода на 

извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

извънредната епидемична обстановка, обявена с 

Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на 

Министерския съвет от 2020 г., в сила от 01.04.2021 г. 

 

Удължава се периодът, за който се изплащат средства 

на работодателите за запазване на заетостта - 

средствата се изплащат за целия период или за част от 

периода от 1 април до 31 май 2021 г. 

 

Има промяна в базата, спрямо която се тества 

условието за ползване на помощта, свързано с 

намаляване на приходите от продажби – по 

отношение на лицата, учредени преди 01.12.2019 г. 

намалението следва да е с не по-малко от 20 на сто 

през месеца, предхождащ месеца на подаване на 

заявлението за изплащане на средства, спрямо 

усреднените приходи за 2019 г. Аналогичен подход е 

възприет и по отношение създадени от общините 

определени организационно обособени структури . 
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С Преходни и заключителни разпоредби е посочено, 

че средства за запазване на заетостта се изплащат след 

получаването на положително решение от 

Европейската комисия за съвместимостта на помощта 

с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, 

буква „б“ от Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

Заявленията за изплащане на средства за запазване на 

заетостта, регламентирани в чл. 1, за периода от 1 

януари до 31 март 2021 г., подадени преди 15 април 

2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния 

ред. 

 

Проекти на нормативни актове 

Проект на ПМС за изменение и допълнение на 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 

С проекта на постановление се предлагат промени, 

свързани със синхронизиране на разпоредбите на 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж с 

промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в 

сила от 1 януари и от 1 септември 2021 г., както и 

такива, чрез които се намалява административната 

тежест за лицата и се прецизират действащите 

разпоредби на наредбата. В тази връзка целта на 

предложените промени е да се осигури съответствие 

на разпоредбите на НПОС с нормативни актове от по-

висока степен (КСО, Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2021 г.), да се създаде 

механизъм за гарантиране точното прилагане на 

законовата уредба относно начина за определяне на 

размера на намалението на индивидуалния 

коефициент, когато лицето се осигурява и в 

универсален пенсионен фонд (т.нар. редукция) и 

прозрачност относно прилагането на промените в КСО 

от 2021 г. 

Във връзка с промените в чл. 102 от КСО, с които от 1 

януари 2021 г. е уредено по нов начин 

преизчисляването на пенсиите с осигурителен стаж 

и/или доход след пенсиониране, в наредбата са 

предвидени и съответните правила и процедури, по 

които се реализира това право на лицата. 

Детайлно са регламентирани редът и условията за 

определяне на т.нар. „редукция“ на индивидуалния 

коефициент на пенсиите от държавното обществено 

осигуряване, които се отпускат на лицата, осигурени в 

универсален пенсионен фонд. 

Проектът е на етап обществено обсъждане до 

25.04.2021 г. 

Съдебна практика 

Тълкувателно решение по дело № 2/2019 от 

26.03.2021 г. на ОСГТК на ВКС относно правото на 

цесионера на Павлов иск за увреждаща го сделка 

отпреди цесията 

Цесионерът притежава активна материалноправна 

легитимация за предявяване на иск по чл. 135 ал. 1 

ЗЗД, ако увреждащата сделка или действие са 

извършени след като е възникнало вземането на 

първоначалния кредитор – цедента, но преди 

сключването на договора за прехвърляне на 

вземането. Това приеха Гражданската и Търговската 

колегии на Върховния касационен съд (ВКС) в новото 

си тълкувателно решение. 

Правото да бъде предявен Павлов иск възниква, 

когато е налице следният фактически състав: 

съществуващо вземане, увреждащо 

удовлетворяването му действие или сделка на 

длъжника и от субективна страна – знание на 

длъжника, а при възмездност – и на третото лице 

съконтрахент – за увреждането. 

„Всички елементи от фактическия състав на това 

преобразуващо право се отнасят към вземането, а 

самото право обслужва интереса на притежателя му от 

неговото удовлетворяване, без да е функционално 

свързано с други елементи от съдържанието на 

правоотношението между длъжник и кредитор. След 

като с реализиране на горепосочения фактически 

състав това материално право възниква за цедента и 

обслужва единствено интереса от събиране на 

вземането му, доколкото вземането е предмет на 

цесията, не и останалите права и задължения по 

правоотношението между длъжника и кредитора – 

цедент, то следва, че същото, в качеството на 

принадлежност – обезпечение в широк смисъл – е 

прехвърлимо по силата на цесията, обслужвайки 
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събирането му, но в полза на цесионера, към който, с 

цесията, е преминал и интереса от удовлетворяването 

му“. 

Правото на иск по чл. 135 ЗЗД не се погасява с цесията, 

с нея не възниква ново вземане, а просто 

съществуващото сменя титуляра си. 

„Увреждащите сделка или действие имат този ефект 

спрямо „вземането”, независимо от личността на 

кредитора. Ако са били увреждащи за първоначалния 

кредитор, рефлектирайки върху способността на 

длъжника да го удовлетвори с притежаваното 

имущество, сделката или действието ще бъдат 

увреждащи и за последващия“. 

В решението се посочва, че правото на цесионера да 

предяви Павлов иск следва от кумулативното 

прилагане на чл. 135, ал. 1 ЗЗД и чл. 99, ал. 2 ЗЗД и е 

свързано единствено с вземането, а не и с останалото 

съдържание на правоотношението между длъжника и 

кредитора-цедент. 

„Искът по чл. 135, ал. 1 ЗЗД е със санкционен за 

недобросъвестността на длъжника характер, поради 

което обективното знание на същия, че дължи, 

независимо кому, е достатъчно, след като и за 

настъпване на правните последици на цесията, в 

отношенията цедент – цесионер (за правоприемството 

помежду им) знанието на длъжника е ирелевантно. 

Законодателят е санкционирал тази 

недобросъвестност дори за хипотеза на увреждащо 

действие/сделка, извършени преди „възникване” на 

вземането – чл. 135, ал. 3  ЗЗД, разбирано като 

породено изначално, а не последващо придобито, 

чрез правоприемство“. 

Цедирането на вземането не променя личността на 

длъжника, не санира неговата недобросъвестност, 

нито правните последици на извършеното от него 

увреждащо действие или сделка спрямо 

патримониума и платежоспособността му: „Чл.99, ал.2 

ЗЗД урежда правоприемството по отношение на 

правото на иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, вече възникнало 

за праводателя на цесионера, с факта на всяко 

увреждащо действие/сделка, извършени или 

сключени след възникването на вземането“. 

В решението са изброени и други потестативни права, 

които се прехвърлят с цесията: правото на задържане 

– срещу вземане от подобрения на вещ от цедента, до 

тяхното изплащане от длъжника, право на избор на 

предмета при алтернативни задължения, правото за 

предявяване на предсрочна изискуемост, съгласно 

клаузите на сключения между цедента и длъжника 

договор – всички относими към събирането на 

вземането. 

Други обнародвани нормативни актове 

ДВ, бр. 18 от 02.03.2021 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
филмовата индустрия 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
чистотата на атмосферния въздух 

Закон за допълнение на Закона за движението по 
пътищата 

Постановление № 61 от 25 февруари 2021 г. за 
изменение и допълнение на Тарифата за таксите, 
които се събират от Патентното ведомство на 
Република България, приета с Постановление № 242 
на Министерския съвет от 1999 г. 

Постановление № 62 от 25 февруари 2021 г. за 
допълнение на Наредбата за единните държавни 
изисквания за придобиване на висше образование по 
специалността „Право“ и професионална 
квалификация „юрист“, приета с Постановление № 75 
на Министерския съвет от 1996 г. 

Постановление № 63 от 25 февруари 2021 г. за 
одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на младежта и спорта за 2021 г. във 
връзка с увеличаване капитала на търговско 
дружество 

Постановление № 64 от 25 февруари 2021 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 46 на 
Министерския съвет от 2020 г. за определяне на 
минимални диференцирани размери на паричните 
средства за физическа активност, физическо 
възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на 
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деца и учащи в институции в системата на 
предучилищното и училищното образование и във 
висшите училища 

Постановление № 65 от 25 февруари 2021 г. за 
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 
2021 г. 

Постановление № 66 от 25 февруари 2021 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2021 г. 

Постановление № 67 от 25 февруари 2021 г. за 
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на 
Министерството на образованието и науката за 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 
2021 г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 
от 17.07.2008 г. за условията и реда за организиране и 
провеждане на обучения от Дипломатическия 
институт към министъра на външните работи 

Наредба № 8 от 23 февруари 2021 г. за условията и 
реда за контрол върху продуктите за растителна 
защита, търговията, преопаковането, съхранението и 
употребата им 

Поправка в Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за 
определяне на изискванията за достъпност и 
универсален дизайн на елементите на достъпната 
среда в урбанизираната територия и на сградите и 
съоръженията (ДВ, бр. 12 от 2021 г.) 

ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г. 

Постановление № 68 от 26 февруари 2021 г. за 
изменение и допълнение на Наредбата за ползване на 
студентските общежития и столове, приета с 
Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 
г. 

Наредба № 3 от 23 февруари 2021 г. за утвърждаване 
на медицински стандарт „Нефрология“ 

ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
Българската телеграфна агенция 

Постановление № 69 от 2 март 2021 г. за изменение и 
допълнение на Наредбата за освобождаване на 
генетично модифицирани организми в околната среда 

и пускането им на пазара, приета с Постановление № 
212 на Министерския съвет от 2005 г. 

Постановление № 70 от 2 март 2021 г. за приемане на 
Устройствен правилник на Държавната агенция за 
научни изследвания и иновации 

Постановление № 71 от 5 март 2021 г. за изменение на 
Постановление № 3 на Министерския съвет от 2020 г. 
за създаване и функциониране на Механизъм за 
възлагането и изпълнението на научни консултации от 
Българската академия на науките 

Постановление № 72 от 5 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на образованието и науката за 2021 г. 

Постановление № 73 от 5 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни трансфери по бюджетите на 
общините за 2021 г. за възстановяване на 
транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в 
системата на предучилищното и училищното 
образование 

Постановление № 74 от 5 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на образованието и науката за 2021 г. 

Постановление № 75 от 5 март 2021 г. за изменение и 
допълнение на Наредбата за Единната 
информационна система за противодействие на 
престъпността, приета с Постановление № 262 на 
Министерския съвет от 2009 г. 

Постановление № 76 от 5 март 2021 г. за приемане на 
Наредба за условията и реда за предоставяне и 
изплащане на средства от държавния бюджет за 
компенсиране на разходите, извършени от 
родителите за отглеждането и обучението на децата, 
които не са приети в държавни или общински детски 
градини или училища поради липса на свободни места 

Постановление № 77 от 5 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, 
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2021 г. за непредвидени и/или 
неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от бедствия 

Споразумение за принос между Европейската 
инвестиционна банка и Република България по 
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отношение на Паневропейския гаранционен фонд в 
отговор на COVID-19 

ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
здравното осигуряване 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
енергийната ефективност 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
признаване на професионални квалификации 

Закон за ратифициране на Рамковото споразумение за 
командироването на служители между 
Министерството на финансите на Република България 
и Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
чужденците в Република България 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
българските лични документи 

Постановление № 78 от 5 март 2021 г. за приемане на 
Наредба за държавните изисквания за организиране 
на дистанционна форма на обучение във висшите 
училища 

Постановление № 79 от 5 март 2021 г. за изменение и 
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 
резерва на въоръжените сили на Република България, 
приет с Постановление № 145 на Министерския съвет 
от 2012 г. 

Постановление № 80 от 5 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. 

Постановление № 81 от 9 март 2021 г. за изменение и 
допълнение на нормативни актове на Министерския 
съвет 

Постановление № 82 от 10 март 2021 г. за изменение 
и допълнение на Наредбата за заплатите на 
служителите в държавната администрация, приета с 
Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 
г. 

Наредба № 4 от 24 февруари 2021 г. за утвърждаване 
на медицински стандарт „Пластично-възстановителна 
и естетична хирургия“ 

Наредба № 9 от 26 февруари 2021 г. за интегрирано 
производство на растения и растителни продукти и 
контрола върху интегрираното производство 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 
от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично 
земеделие“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 
от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и 
климат“ от Програмата за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г. 

ДВ, бр. 22 от 16.03.2021 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
автомобилните превози 

Постановление № 83 от 11 март 2021 г. за 
преобразуване на Общинския културен институт 
„Топлоцентрала“ в Регионален център за съвременни 
изкуства „Топлоцентрала“ 

Постановление № 84 от 11 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителен трансфер по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2021 г. 

Постановление № 85 от 11 март 2021 г. за изменение 
и допълнение на Постановление № 110 на 
Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет 
за развитие при Министерския съвет 

Постановление № 86 от 11 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово 
осигуряване на дейности по Програмата за 
изграждане, пристрояване, надстрояване и 
реконструкция на детски ясли, детски градини и 
училища 2020 – 2022 г. 

Постановление № 87 от 11 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. 

Постановление № 88 от 11 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2021 г. 

Постановление № 89 от 11 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на културата за 2021 г. 
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Постановление № 90 от 11 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2021 г. 

Постановление № 91 от 12 март 2021 г. за изменение 
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона 
за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 
139 на Министерския съвет от 2002 г. 

Наредба № 8121з-239 от 2 март 2021 г. за реда за 
създаване, поддържане и водене на регистъра на 
доброволните формирования 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 
от 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 

ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г. 

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и 
цифрови услуги и за продажба на стоки 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република България 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
пътищата 

Наредба № 8121з-273 от 10 март 2021 г. за приемане 
на курсанти, студенти и докторанти в Академията на 
Министерството на вътрешните работи 

Наредба № РД-06-4 от 2 март 2021 г. за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд при леене 
на метали и метални сплави 

Наредба № 41 от 25 февруари 2021 г. за определяне на 
размера на индивидуалните годишни вноски на 
клоновете на кредитни институции от трети държави 
във Фонда за преструктуриране на банки 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 
от 29 март 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 за изменение и допълнение на Наредба № 3 
от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на 

платежни сметки, за изпълнение на платежни 
операции и за използване на платежни инструменти 

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 19.04.2005 
г. за възнагражденията на членовете на местните 
комисии за борба срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните 

ДВ, бр. 24 от 23.03.2021 г. 

Постановление № 92 от 17 март 2021 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. 

Постановление № 94 от 18 март 2021 г. за изменение 
и допълнение на Наредбата за правилата, начините, 
техническите способи и изискванията за измерване на 
отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, приета с 
Постановление № 241 на Министерския съвет от 2012 
г. 

Постановление № 95 от 18 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2021 г. 

Постановление № 96 от 18 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 
1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г. за непредвидени 
и/или неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия 

Международен кодекс за прилагане на процедури за 
пожарни изпитания, 2010 г. (FTP Code 2010) 

Рамково споразумение за командироването на 
служители между Министерството на финансите на 
Република България и Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие 

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 20.11.2020 
г. за реда за водене, съхраняване и достъп до 
регистрите на адвокатските колегии и единните 
адвокатски регистри 

Условия и ред за изменение на 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 
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специални медицински цели, заплащани напълно или 
частично от НЗОК 

ДВ, бр. 25 от 26.03.2021 г. 

Постановление № 97 от 19 март 2021 г. за приемане на 
Наредба за предоставянето на информация на 
потребителите за храните 

Постановление № 98 от 19 март 2021 г. за изменение 
на нормативни актове на Министерския съвет 

Постановление № 99 от 19 март 2021 г. за изменение 
на Постановление № 325 на Министерския съвет от 
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 

Постановление № 100 от 23 март 2021 г. за приемане 
на Наредба за ползването на повърхностните води 

Наредба № 2 от 1 март 2021 г. за придобиване на 
квалификация по професията „Охранител“ 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 2006 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурс за частни съдебни изпълнители 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 
РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за 
предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите 
договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред 
инспекцията по труда 

Правила за поддържане на платформата за 
сравняване на оферти за доставка на електрическа 
енергия 

Поправка в Закона за изменение и допълнение на 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България (ДВ, бр. 23 от 2021 г.) 

ДВ, бр. 26 от 30.03.2021 г. 

Постановление № 101 от 24 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на Държавна 
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 
за 2021 г. 

Постановление № 102 от 24 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на труда и социалната политика за 
2021 г. 

Постановление № 103 от 25 март 2021 г. за изменение 
и допълнение на Постановление № 168 на 
Министерския съвет от 2015 г. за създаване на 
Координационен съвет за подготовка на Република 
България за членство в еврозоната 

Постановление № 104 от 25 март 2021 г. за 
извършване на промяна на утвърдения със Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2021 г. 
максимален размер на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 

Постановление № 105 от 25 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово 
осигуряване на дейности по Програмата за 
изграждане, пристрояване, надстрояване и 
реконструкция на детски ясли, детски градини и 
училища 2020 – 2022 г. 

Постановление № 106 от 25 март 2021 г. за приемане 
на Наредба за условията и реда за опазването, 
съхраняването, достъпа и използването на ценни 
електронни документи в държавните архиви 

Постановление № 107 от 25 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната 
община за 2021 г. 

Постановление № 108 от 25 март 2021 г. за изменение 
на Постановление № 41 на Министерския съвет от 
2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по 
подготовката и произвеждането на изборите за 
народни представители през 2021 г. 

Постановление № 109 от 25 март 2021 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество за 2021 г. 

Постановление № 110 от 25 март 2021 г. за 
извършване на промени на утвърдените със Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2021 г. 
максимални размери на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2021 г., и на 
максимални размери на новите задължения за 
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г., 
по бюджета на Министерството на туризма 
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Постановление № 111 от 26 март 2021 г. за приемане 
на Наредба за изискванията към бързо замразените 
храни 

Постановление № 112 от 26 март 2021 г. за изменение 
и допълнение на Правилника за дейността на 
Националната агенция за професионално 
образование и обучение, приет с Постановление № 32 
на Министерския съвет от 2000 г. 

Наредба № Н-3 от 12 март 2021 г. за регистрация и 
контрол на обектите за производство, преработка 
и/или дистрибуция на храни в Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия 

Наредба № 8121з-306 от 18 март 2021 г. за условията и 
реда за определяне на психологичната пригодност на 
държавните служители в Министерството на 
вътрешните работи 

Поправка в Спогодбата между Република България и 
Япония за избягване на двойното данъчно облагане 
(ДВ, бр. 42 от 1993 г.) 
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