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Обнародвани нормативни актове
Закон за допълнение на Закона за енергетиката
Законът за допълнение на Закона за енергетиката (ЗД
на ЗЕ) беше обнародван в бр. 38 на Държавен вестник
на 24.04.2020 г. Допълненията са въведени във
връзка с Решение на Европейската комисия № С
(2018) 258 от 24 май 2018 г. по дело АТ.39816 –
Доставки на газ нагоре по веригата в Централна и
Източна Европа и с постигнатото предоговаряне на
цените на природния газ между обществения
доставчик „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром Експорт“.
Законът предвижда общественият доставчик на
природен газ да възстановява суми по договори за
доставка на природен газ, както следва:




за периода от 5 август 2019 г. до 31 декември
2019 г. – на крайни снабдители на природен
газ
и
клиенти,
присъединени
към
газопреносната мрежа, включително на лица,
на които е издадена лицензия за производство
и пренос на топлинна енергия;
за периода от 1 януари 2020 г. до 31 март 2020
г. – на крайни снабдители на природен газ и
на лица, на които е издадена лицензия за
производство и пренос на топлинна енергия“.

Допълненията предвиждат Комисията по енергийно и
водно регулиране (КЕВР) да приема решения за
утвърждаване на цените на природния газ, като на
база на тези решения се изчисляват сумите, които
общественият доставчик на природен газ, крайните
снабдители на природен газ или лицата, на които е
издадена лицензия за производство и пренос на
топлинна енергия, възстановяват на клиентите за
доставка на природен газ, съответно топлинна
енергия. Срокът на обществения доставчик на
природен газ да изчисли сумите за възстановяване по
договори за доставка на природен газ и да сключи
споразумения
със
съответните
лица
за
възстановяването им, е 20 дни. Общественият
доставчик възстановява съответните суми в 14-дневен
срок от сключване на споразумението с лицата.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
търговския
регистър
и
регистъра
на
юридическите лица с нестопанска цел
Законът за изменение и допълнение на Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗТРРЮЛНЦ) е
обнародван в Държавен вестник на 24.04.2020 г.
Основната цел на закона е да се подпомогне
реализирането
на
Централизираната
административна информационна система (ЦАИС)
„Единна входна точка“ за подаване на годишни
финансови отчети.
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Новите
допълнения
предвиждат
отпадане
на
държавната такса за обявяване на актовете по чл. 6,
ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ, като новото правило влиза в сила
от 01.01.2022 г. За да се ускори процеса на
имплементиране на ЦАИС „Единна входна точка“,
законът урежда за производствата по обявяване на
заявени пред търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел годишни
финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за
дейността (ГДД), за които заявления са постъпили до
момента, но са необработени, да се изисква само
декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ за
удостоверяване
редовността
на
свикване
и
провеждане на общото събрание и решението му за
приемане на ГФО и ГДД. Законът предвижда
заявленията за обявяване на ГФО и ГДД да се подават
по електронен път от 01.01.2022 г.

Законопроекти
Проект на Правила за работа на организиран
борсов пазар на електрическа енергия
С последния Закон за изменение и допълнение на
Закона за енергетиката се създаде нова разпоредба от
Закона за енергетиката, с която се регламентира
правомощие на КЕВР да одобрява правила за работа
на организиран борсов пазар на електрическа енергия
(ПРОБПЕЕ) по предложение на оператора на борсовия
пазар. С проекта на ПРОБПЕЕ се цели да се създаде
сигурност в обществените отношения, възникнали в
резултат на търговията с електрическа енергия на
организиран борсов пазар, като КЕВР одобри правила,
чрез които се регламентират правата и задълженията
на търговските участници, както и на „Българска
независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД).
Урежда се организацията на дейността, правата и
задълженията на всички търговски участници и на
БНЕБ ЕАД във връзка с участието им, респективно с
оперирането на борсовия пазар на електрическа
енергия в следните направления: пазарен сегмент
„Ден напред“; пазарен сегмент „В рамките на деня“;
пазарен сегмент „Двустранни договори“. В проекта на
ПРОБПЕЕ се съдържат и правила за сетълмент и
правила за поведение на борсов пазар. Приемането и
прилагането на ПРОБПЕЕ като резултат цели да
доведе до яснота и сигурност в отношенията между
търговците участници, както и между тях и оператора
на организирания борсов пазар на електрическа
енергия.
Проектът е на етап обществено обсъждане.
Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за енергийната ефективност
Проектът е разработен във връзка с транспониране на
разпоредбите на приетите през 2018 г. Директива (ЕС)
2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30
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май 2018 година за изменение на Директива
2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на
сградите (Директива 2018/844) и Директива (ЕС)
2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от
11 декември 2018 година за изменение на Директива
2012/27/ЕС
относно
енергийната
ефективност
(Директива 2018/2002).
Нов момент при определяне на обхвата на
задължените лица е включването на търговци на
течни горива за транспортни цели, които бяха
изключени от схемата за задължения за периода
2014-2020 г.
Във връзка с отстраняване на проблеми, възникнали
при прилагането на закона, са направени и
предложения с редакционен и правно-технически
характер,
които
целят
оптимизиране
на
формулировките в нормативния акт.

инфраструктура (електричество, газ, вода),
срокове, брой процедури и разходи“.

в т.ч.

Със законопроекта се цели подобряването на
административното обслужване и намаляването на
административната тежест за гражданите и бизнеса,
както и прецизирането и усъвършенстването на
процеса,
свързан
с
предоставянето
на
административни услуги по реда на Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
Изменения в ЗУТ са резултат от изпълнението на
гореспоменатите решенията на Министерския съвет
след направен анализ на действащата нормативната
уредба в областта на устройство на територията,
инвестиционно проектиране и строителство, като е
констатирана необходимост от нормативни промени,
свързани с предоставянето на административни
услуги по реда на ЗУТ. Проектът е на етап обществено
обсъждане.

Проектът е на етап обществено обсъждане.

Съдебна практика
Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията
С Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. са
одобрени мерки за трансформация на модела на
административно обслужване, които са групирани в
пет направления: за опростяване и привеждане на
услугите в съответствие със Закона за ограничаване
на
административното
регулиране
и
административния
контрол
върху
стопанската
дейност, както и с Административнопроцесуалния
кодекс, Закона за администрацията и Закона за
електронното
управление;
за
заличаване
на
административни услуги, както и за вписване на
невписани услуги в Административния регистър; за
предоставяне на административни услуги като
вътрешно-административни.
Приета е и актуализираната стратегия за развитие на
електронното управление (2019-2023). В нея се
предвижда мярка за създаване на Единен публичен
регистър по устройствено планиране на територията,
инвестиционното проектиране и разрешаване на
строителството, който да обедини регистрите,
поддържани от Министерството на регионалното
развитие
и
благоустройството,
Дирекция
за
национален
строителен
контрол,
областните
управители, общинските администрации и районните
администрации в градовете с районно делене.
С Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г.,
изменено с Решение № 421 на Министерския съвет от
2019 г. е приет План за действие с мерки, адресиращи
основните
проблемни
области,
препятстващи
нарастването на инвестициите по проблемна област
„Присъединяване към мрежите на техническата
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Тълкувателно решение № 3 от 28.04.2020 г. на
КС по дело 5/2019 г.
Конституционният съд (КС) беше сезиран с искане за
тълкуване на разпоредбата на чл. 151, ал. 2, изр.
трето
от
Конституцията:
„Актът,
обявен
за
противоконституционен, не се прилага от деня на
влизането на решението в сила.“.
Конкретните правни въпроси, отправени към съда, са
три. Първият се отнася до това какво е действието на
решението
на
КС,
с
което
се
обявява
противоконституционност на закон, по отношение на
заварени
правоотношения
и
висящи
съдебни
производства. Вторият засяга правните последици от
решенията на КС, когато за противоконституционен е
обявен ненормативен правен акт – решение на
Народното събрание (НС) или указ на президента.
Третият въпрос е по отношение на условията, при
които се проявява възстановителното действие на
решение
на
КС,
с
което
се
обявява
за
противоконституционен закон, изменящ или отменящ
действащ закон.
КС
постанови,
че
въздействието
на
противоконституционен закон спрямо заварени
правоотношения се преустановява, защото опората на
тези правоотношение „е един противконституционен,
порочен закон“. По отношение на висящите съдебни
производства решението на КС не може да действа
според общото правило занапред (ex nunc), защото в
противен случай съдебните състави ще са обвързани
да
разрешат
спора
съобразно
обявения
за
противоконституционен материален закон. В случаите
на висящи съдебни производства съдът решава спора,
„позовавайки се пряко на Конституцията, когато това
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е възможно, както и чрез аналогия на закона и
аналогия на правото“.
По отношение на втория въпрос КС разяснява, че
макар решението на КС за обявяване на акт за
противоконституционен да има действие занапред,
т.е. е валидно от деня на влизане на самото решение,
ситуацията при ненормативните актове трябва да
бъде уредена по различен начин. Тъй като правните
последици от ненормативните актове се пораждат
веднъж в правния мир към момент, който предшества
самото решение на КС, то тогава, за да може
решението на КС да породи реално правни последици,
обявената противконституционност трябва да има
действие от момента на приемането или издаването на
тези актове.
По последния въпрос решението на КС е, че в
хипотезата на обявяване на противоконституционност
на закон, отменящ друг закон, без да дава уредба на
същите обществени правоотношения, решението на
КС за протививоконституционност не произвежда
възстановително действие.
Решение № 121/10.04.2020 г. на ВКС по дело №
3643/2018 г.
С постановяването на Решение № 121/10.04.2020 г.
Върховният касационен съд (ВКС) даде отговор на
въпроса предполага ли се, че упражняващият
фактическа власт върху изцяло чужд имот държи
имота за себе си, когато тази фактическа власт е
придобита при липса на правно основание.
Закон за собствеността, чл. 69: Предполага се, че
владелецът държи вещта като своя, докато не се
докаже, че я държи за другиго.
Закон за собствеността, чл. 79 (1) Правото на
собственост по давност върху недвижим имот се
придобива с непрекъснато владение в продължение
на 10 години.
В случая въпросът се отнася конкретно до
презумпцията на чл. 69 от Закона за собствеността
(ЗС) и съществува ли необходимост собственикът да е
осведомен за намерението за своене на владелеца.
ВКС разясни, че това изискване за експлицитно
уведомяване на собственика съществува, само когато
съсобственик придобива по давност идеалните части
на останалите съсобственици. Това изискване не е
налице, когато става въпрос за завладяване на чужд
имот, което е описаната хипотеза в касационния
въпрос. В случаите на завладяване изискванията се
отнасят само до това упражняваното владение да е
„постоянно, непрекъснато, явно
и спокойно“.
Презумпцията на чл. 69 ЗС е валидна и се предполага,
че упражняващият фактическа власт държи вещта за
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себе си. За придобиване на имота по давност по чл.
79 ЗС също не е необходимо уведомяване на
собственика от страна на владелеца, ако владението
в
предвидения
от
закона
срок
е
„явно,
необезпокоявано и непрекъснато“.
Решение № 10/09.04.2020 г. на ВКС по дело №
481/2017 г.
Притежава ли кредиторът възможност да предяви иск
по чл.135 от Закона за задълженията и договорите
(ЗЗД) по отношение на увреждащите действия на
поръчителя, независимо от акцесорния характер на
поръчителството?
Защитата на кредитора по чл.135 от ЗЗД (т.н. „Павлов
иск“ или „отменителен иск“) е приложима по
отношение
на
извършени
от
поръчителя
разпоредителни
действия.
Посочва
се,
че
разпоредбата на чл.135 ЗЗД борави с понятието
„длъжник“, като не прави разграничение между
отговорността за лично или за чуждо задължение,
респективно дали качеството „длъжник“ е придобито
по главно или по акцесорно правоотношение, каквото
е поръчителството. Доколкото в резултат на
последното се стига до възникване на солидарно
задължение между поръчителя и главния длъжник по
отношение на кредитора, при липса на специална
норма, която да изключва приложението на Павловия
иск, няма основание да се приеме че понятието
„длъжник” в същата норма не включва всички лица,
които отговарят за задължението с цялото си
имущество. Не могат и чрез тълкуване да се въвеждат
ограничения на отговорността на поръчителя извън
предвидените в закона.
Искът по чл.135 ал.1 от ЗЗД представлява
предоставено от закона право в полза на кредитора
да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо
него действията, с които длъжникът го уврежда.
Основателността на отменителния иск е в зависимост
от наличието на елементите на фактическия състав,
предвидени в разпоредбата на чл.135 ал.1 от ЗЗД:
ищецът да е кредитор на длъжника; длъжникът да е
извършил конкретно действие, което уврежда
кредитора; да е налице знание на длъжника за
увреждането на кредитора; да е налице знание на
третото лице, с което длъжникът е договарял, за
увреждането на кредитора, но само когато действието
е възмездно.
Други обнародвани нормативни актове
ДВ, бр. 31 от 01.04.2020 г.
Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне
на условията и реда за изплащане на компенсации на
работодатели с цел запазване на заетостта на
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работниците и служителите при извънредното
положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г.
Постановление № 56 от 31 март 2020 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство, приет с Постановление №
242 на Министерския съвет от 2018 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
РД-04-2 от 2019 г. за реда и условията за водене на
регистър на лицата, осъществяващи икономически
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход
ДВ, бр. 32 от 03.04.2020 г.
Наредба № 4 от 11 март 2020 г. за придобиване на
квалификация
по
професията
„Оператор
в
дървообработването“
ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г.
Постановление № 57 от 2 април 2020 г. за приемане
на Кодекс за поведение на служителите в държавната
администрация
Постановление № 58 от 2 април 2020 г. за изменение
и допълнение на Тарифа № 11 за таксите, които се
събират в системата на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор по Закона за
държавните такси, утвърдена с Постановление № 97
на Министерския съвет от 1999 г.

увреждания, приета с Постановление
Министерския съвет от 2019 г.

№

64

на

Постановление № 63 от 2 април 2020 г. за допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за хората с
увреждания, приет с Постановление № 65 на
Министерския съвет от 2019 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично
производство, етикетиране и контрол, и за издаване
на разрешение за контролна дейност за спазване на
правилата на биологичното производство, както и за
последващ официален надзор върху контролиращите
лица
Наредба № 5 от 11 март 2020 г. за придобиване на
квалификация по професията „Помощник-възпитател“
ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г.
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.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Наредба № 6 от 11 март 2020 г. за придобиване на
квалификация
по
професията
„Помощник
в
строителството“
ДВ, бр. 35 от 10.04.2020 г.

Постановление № 59 от 2 април 2020 г. за одобряване
на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за възстановяване на транспортните
разходи или на разходите за наем на педагогическите
специалисти в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и
реда за постъпване на държавна служба в Държавна
агенция „Национална сигурност“

Постановление № 60 от 2 април 2020 г. за приемане
на Наредба за условията и реда за осъществяване на
дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите, и
контрола над тях в Държавна агенция „Технически
операции“

Постановление № 64 от 9 април 2020 г. за допълнение
на Постановление № 31 на Министерския съвет от
2016 г. за утвърждаване на единни разходни
стандарти за финансиране на държавните културни
институти, осъществяващи дейности в областта на
сценичните изкуства

Постановление № 61 от 2 април 2020 г. за условията
и реда за създаване на търговски дружества от
държавните висши училища за целите на стопанската
реализация на резултатите от научни изследвания и
обекти на интелектуалната собственост
Постановление № 62 от 2 април 2020 г. за допълнение
на Методиката за извършване на индивидуална
оценка на потребностите от подкрепа за хората с
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ДВ, бр. 36 от 14.04.2020 г.

Постановление № 65 от 10 април 2020 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.
Наредба № 7 от 11 март 2020 г. за придобиване на
квалификация по професията „Строителен техник“
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ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г.

Наредба № 8 от 11 март 2020 г. за придобиване на
квалификация по професията „Модист“

Постановление № 66 от 13 април 2020 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет с Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2010 г.
Постановление № 67 от 13 април 2020 г. за
допълнение
на
Постановление
№
162
на
Министерския съвет от 2016 г. за определяне на
детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове
за периода 2014 – 2020 г.
Постановление № 68 от 13 април 2020 г. за приемане
на
Устройствен
правилник
на
Агенцията
за
публичните предприятия и контрол
Постановление № 69 от 13 април 2020 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба
моторни превозни средства, приета с Постановление
№ 11 на Министерския съвет от 2013 г.
Постановление № 70 от 14 април 2020 г. за
осигуряване на основни групи храни, произведени на
територията на Република България, в търговските
обекти, представляващи вериги от магазини
Постановление № 71 от 16 април 2020 г. за изменение
и допълнение на Постановление № 55 на
Министерския съвет от 2020 г. за определяне на
условията и реда за изплащане на компенсации на
работодатели с цел запазване на заетостта на
работниците и служителите при извънредното
положение, обявено с Решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г.
Постановление № 73 от 16 април 2020 г.
допълнение на Наредбата за финансирането
институциите в системата на предучилищното
училищното образование, приета с Постановление
219 на Министерския съвет от 2017 г.

за
на
и
№

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2014 г. за специфичните изисквания към
производството на суровини и храни от животински
произход
в
кланични
пунктове,
тяхното
транспортиране и пускане на пазара
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2014 г. за реда за издаване на разрешения за
износ, временен износ и временно изнасяне на
движими културни ценности и на сертификата по чл.
128, ал. 3 от Закона за културното наследство за
изнасяне и временно изнасяне
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ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България
Постановление № 72 от 16 април 2020 г. за приемане
на Наредба за дейността по организирането и
осъществяването на електронните комуникации и
криптографската
сигурност
на
служебната
кореспонденция,
обменяна
по
електронни
комуникационни канали между организационните
единици в Република България и задграничните й
представителства
Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за
определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран
от
бюджета
на
Националната
здравноосигурителна каса
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 на Наредба № РД-02-20-2 от
2018 г. за проектиране на пътища
Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 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 и допълнение на Наредба №
от 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения,
вписване в регистъра по чл. 19 от Закона
платежните услуги и платежните системи и
изискванията към дейността на операторите
платежни системи с окончателност на сетълмента

16
за
за
за
на

ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г.
Постановление № 75 от 23 април 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 № 76 от 23 април 2020 г. за
допълнение на Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други книжа,
приет с Постановление № 184 на Министерския съвет
от 1958 г.
Постановление № 77 от 23 април 2020 г. за
одобряване
на
допълнителни
трансфери
по
бюджетите на общините за 2020 г. за работа с деца и
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ученици от уязвими групи в детските градини и
училищата и 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
Постановление № 79 от 23 април 2020 г. за
допълнение на Наредбата за условията и реда за
прилагане на схеми за предоставяне на плодове и
зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните
заведения – схема „Училищен плод“ и схема
„Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на
Министерския съвет от 2016 г.
Постановление № 80 от 23 април 2020 г. за
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 № 16
от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10
от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала
ДВ, бр. 40 от 05.05.2020 г.
Постановление № 81 от 27 април 2020 г. за приемане
на Наредба за условията и реда за разходване на
средствата за обезщетяване на собствениците на
животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност
Постановление № 85 от 30 април 2020 г. за приемане
на Правилник за прилагане на Закона за публичните
предприятия
Постановление № 86 от 30 април 2020 г. за създаване
на Консултативен съвет във връзка с Европейската
зелена сделка
Постановление № 87 от 30 април 2020 г. за изменение
на Постановление № 70 на Министерския съвет от
2020 г. за осигуряване на основни групи храни,
произведени на територията на Република България,
в търговските обекти, представляващи вериги от
магазини
Правилник
за
изменение
и
допълнение
на
Устройствения правилник на областните дирекции
„Земеделие“
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване,
признаване, вписване и отписване на сортовете
растения във и от Официалната сортова листа на
Република България
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и
контрол на промоционални програми за земеделски и
хранителни продукти
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни
възнаграждения на държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и размера на началните и
максималните заплати за длъжност на лицата,
работещи по трудово правоотношение
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за
осигуряване на безплатна храна и ободряващи
напитки в Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия в мирно време
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60
от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета
Наредба № 4 от 2 април 2020 г. за приемане на
фармако-терапевтично ръководство по педиатрия –
детска кардиология
ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г.
Постановление № 88 от 4 май 2020 г. за определяне
размера на еднократната помощ за ученици, записани
в първи клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото на
учебната 2020/2021 година
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-36 от 2020
г. за реда за организацията и разпределянето на
работното
време,
за
неговото
отчитане,
за
компенсирането на работата извън редовното работно
време, режима на дежурство, времето за отдих и
почивките
на
държавните
служители
в
Министерството на вътрешните работи
Наредба № 8 от 27 април 2020 г. за преместваемите
обекти и за информационните, рекламните и
монументално-декоративните
елементи
на
територията на пристанищата
ДВ, бр. 42 от 12.05.2020 г.
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Постановление № 90 от 8 май 2020 г. за изменение на
Устройствения
правилник
на
областните
администрации
ДВ, бр. 43 от 13.05.2020 г.
Постановление № 91 от 11 май 2020 г. за реда и
начина на проверка на документите, представяни от
кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и
бенефициентите по Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, във връзка с
изискванията на условията за кандидатстване и
условията за изпълнение на проектите по чл. 26, ал.
1 от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове
Наредба за отменяне на Наредба № 38 от 2004 г. за
определяне на списъка на заболяванията, за чието
домашно лечение Националната здравноосигурителна
каса заплаща лекарства, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели
напълно или частично
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11
от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението
на учениците
ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
здравето

Новини
Законодателни промени във връзка с COVID-19
Във връзка с края на извънредното положение на
територия на Република България, продължило до 13
май 2020 г., бяха предприети редица законодателни
промени, с които ще може да се запознаете от
публикации на интернет страницата на Делойт тук.
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