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Обнародвани нормативни актове 

Закон за храните 

Законопроектът за храните беше внесен за обсъждане 

на 26.09.2017 г. от Министерски съвет и 

окончателният текст на Закона беше обнародван в 

брой 52 на Държавен вестник на 09.06.2020 г. Законът 

урежда изискванията към: безопасността на храните; 

бизнес операторите и лицата, работещи в обекти за 

производство, преработка и дистрибуция на храни; 

производството, преработката и диструбуцията на 

храни, условията и реда за износа на храни и т.н. 

Законът предвижда задължитена регистрация на 

превозните средства, с които се извършва 

транспортиране на храни от животински произход, 

брашно, хляб, хлебни и хлебарски изделия. 

Компетентният орган за регистрацията на тези 

превозни средства е директорът на областната 

дирекция по безопасност на храните по седалището 

на бизнес оператора. Законът урежда и правилата за 

търговията с храни от разстояние, като за 

упражняването на такава дейност се извършва 

регистрация в съответната областна дирекция по 

безопасност на храните по местонахождението на 

обекта или на централата на средството за 

комуникация от разстояние. За регистрацията се 

подава заявление по образец, което включва 

идентификационни данни за лицето, извършващо 

търговия с храни от разстояние, вида, броя и 

регистрационните номера на превозните средства и 

деклариране, че се прилага план за проследимост на 

храните.  

Задължително е издаването на сертификат за всички 

натурални минерални, изворни и трапезни води, които 

се пускат на пазара. Сертификатите имат 5-годишна 

валидност. Признаването на натурална минерална 

или изворна вода се извършва със заповед на 

министъра на здравеопазването въз основа на 

заявление от бизнес оператор, към което се прилага 

проект на етикета, с който водата ще се предлага на 

пазара.  

Законът урежда и изискванията към хранителното 

банкиране, което представлява съвкупност от 

дейности, имащи за цел да осигурят безвъзмездно 

предоставяне на храни на нуждаещи се лица и на 

лица, предоставящи социални услуги. Списъкът на 

храните, обект на хранително банкиране, се 

утвърждава със заповед на министъра на 

земеделието, храните и горите, а списъкът на групите 

нуждаещи се лица се утвърждава от министъра на 

труда и социалната политика.  

Законът предвижда създаването на Национален съвет 

по храните като постоянен консултативен орган към 

министъра на земеделието, храните и горите. В 

правомощията на Националния съвет влизат дейности 

по правене на предложения и консултиране на 

министъра на земеделието, храните и горите при 

провеждане на държавната политика в областта на 

храните, изразяване на становище по искане на 

министъра относно проекти на нормативни актове, 

приемане на ежегоден доклад за състоянието на 

сектор „Храни“ и др.  

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

запасите от нефт и нефтопродукти 

Законът за изменение и допълнение на Закона за 

запасите от нефт и нефтопродукти (ЗИД на ЗЗНН) 

беше обнародван в брой 51 на Държавен вестник от 

05.06.2020 г. Целта на Закона е привеждане на 

националното законодателство в съответствие с 

европейските изисквания на Директива за 

изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 

октомври 2018 година за изменение на Директива 

2009/119/ЕО на Съвета относно методите за 

изчисляване на задълженията по отношение на 

запасите. 

Законът въвежда изискване към Националния 

статистически институт да представя на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 

(ДА ДРВВЗ) информация относно докладваните на 

Евростат данни по видове и количества запаси от нефт 

и нефтопродукти, като целта е да се избегнат 

отчетени различия между изчисленията на ДА ДРВВЗ 

и европейския софтуерен продукт. С цел постигане на 

пълно съответствие с методите за изчисляване от 

Директивата за изпълнение (ЕС) 2018/1581 Законът 

предвижда включване на видовете енергийни 

продукти, които се взимат предвид при изчисляване и 

определяне на нивата на запасите, при изчисляването 

на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностните 

пристигания. 

Проекти на нормативни актове  

Проект на Наредба за воденето, съхраняването и 
достъпа до Централния регистър на особените 

залози 

Проектът на Наредбата за воденето, съхраняването и 

достъпа до Централния регистър на особените залози 

е изготвен от Министерството на правосъдието. 

Проектът е изготвен във връзка с преминаването на 

Централния регистър на особените залози към 

Агенцията по вписванията и изискването на чл. 23 от 

Закона за особените залози, предвиждащо, че 

„министърът на правосъдието издава наредба за 

воденето, съхраняването и достъпа до Централния 

регистър на особените залози“. 

Наредбата определя съдържанието и формата на 

заявленията, въз основа на които се извършват 

вписванията, заличаванията и обявяванията в 
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Централния регистър на особените залози. Проектът 

предвижда за всеки залогодател да се открива 

персонална електронна партида, съдържаща 

обстоятелства и актове, вписани или обявени по реда 

на Закона за особените залози. Целта на наредбата е 

пълно електронизиране на услугите и осигуряване на 

електронен достъп до информацията в регистъра. 

Срокът за привеждане на информационнната система 

на Централния регистър на особените залози в 

съответствие с изискванията на наредбата е 1 януари 

2022 г. 

Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Гражданския процесуален кодекс 

Законопроектът за изменение и допълнение на 

Гражданския процесуален кодекс, както и 

предложените промени с неговите заключителните 

разпоредби в Административнопроцесуалния кодекс и 

в Наказателно-процесуалния кодекс целят 

създаването на нормативна уредба на използването 

на видеоконференцията в гражданския и в 

административния процес, както и разширяване на 

възможностите за използване на видеоконференцията 

в наказателния процес. 

Проектът е на етап обществено обсъждане до 

19.06.2020 г. 

Проект на Закон за допълнение на Закона за 

съдебната власт 

Предложеният проект на Закон за допълнение на 

Закона за съдебната власт (ЗД на ЗСВ) е по повод на 

бъдещото изграждане на единна информационна 

система на съдебното изпълнение (ИССИ) в Република 

България, чрез която информацията по движението на 

изпълнителните дела ще бъде централизирана в една  

обща база данни и ще е достъпна за всеки потребител 

на територията на страната или извън нея. 

Целите на законопроекта се свързват: 

• с повишаване на гаранциите за справедлив 

изпълнителен процес; 

• с оптимизиране на дейностите по предоставяне на 

електронни услуги чрез осигуряване на достъп до 

изпълнителните дела за лицата, които имат правен 

интерес; 

• с разширяване на обхвата и повишаване на 

бързината и ефективността на контрола върху 

дейността на съдебните изпълнители чрез използване 

на данните в информационната система на 

изпълнителните производства; 

• със създаване на по-добри възможности за контрол 

върху изпълнителните производства; 

• с постигане на единна и кохерентна електронна 

среда между информационните системи на съдебните 

изпълнители и ИССИ; 

• с подобряване в значителна степен на 

ефективността и прозрачността в работата на 

органите по принудително изпълнение. 

Проектът е на етап обществено обсъждане. 

Съдебна практика 

Решение на ВКС №24/11.06.2020 по дело 

№3108/2019 

Касационният въпрос касае допустимостта на 

решението по конкретното дело с оглед съмнение за 

постановяването му по нередовна искова молба. В 

своя отговор ВКС разяснява условията за редовност 

на искова молба, когато претенцията за собственост 

се основава на реституция. 

ВКС разясни, че позоваването на придобивно 

основание трябва да включва излагане на факти, 

пораждащи правото. Позоваването на влязло в сила 

съдебно решение по установителен иск за собственост 

без излагане на такива факти не е позоваване на 

придобивно основание, тъй като решенията по такива 

искове нямат конститутивно действие, т.е. те не водят 

до пораждане на право на собственост. Реституцията 

не е придобивен способ и следователно ако ищецът 

основава претенцията си за собственост върху 

реституция, за да е редовна исковата молба, трябва 

да се представят твърдения за обстоятелствата, от 

които произтича правото на собственост преди 

отнемането й, както и правото на възстановяване. 

Тези факти формират основанието на иска и 

непосочването им води до нередовност на исковата 

молба. 

Решение №42/08.06.2020 по дело №3841/2019 

Касационният въпрос се отнася до това какво е 

съотношението между правото на собственика 

/съсобственика/ на земя да иска събаряне на 

построената в нея сграда по реда на чл. 109 от Закона 

за собствеността (ЗС) и правото на собственика на 

сградата да я държи в чуждия /съсобствения/ имот на 

основание чл. 63 и чл. 64 от ЗС. 

ЗС, Чл. 109. (1) Собственикът може да иска 

прекратяване на всяко неоснователно действие, което 

му пречи да упражнява своето право. 

ЗС, Чл. 63. (1) Собственикът може да отстъпи на друго 

лице правото да построи сграда върху неговата земя, 

като стане собственик на постройката. 
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ЗС, Чл. 64. Собственикът на постройката може да се 

ползува от земята само доколкото това е необходимо 

за използуването на постройката според нейното 

предназначение, освен ако в акта, с който му е 

отстъпено правото, е постановено друго.  

ВКС разясни, че в хипотеза, в която единият 

съсобственик има учредено право на строеж и въз 

основа на него притежава собствена сграда в дворно 

място, което е собственост на него и други 

съсобственици, той не може да взема еднолично 

решение за извършване на пристройка към срадата 

си. Вземането на такова еднолично решение би 

ограничило съществуващото право на другите 

съсобственици на дворното място да го ползват в 

неговата незастроена част. По силата на чл. 32, ал 1 

от ЗС „общата вещ се използува и управлява съгласно 

решението на съсобствениците, притежаващи повече 

от половината от общата вещ“. В случая ако 

съсобствениците на дворното място не притежават 

мнозинство съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗС, те могат да 

искат при застрояване на общия урегулиран поземлен 

имот да се спазва стриктно застроителния план и да 

се премахне строежа, който не съответства на плана.  

Други обнародвани нормативни актове 

ДВ, бр. 46 от 19.05.2020 г. 

Постановление № 92 от 14 май 2020 г. за изменение 

и допълнение на Наредбата за таксите за използване 

на летищата за обществено ползване и за 

аеронавигационно обслужване в Република България, 

приета с Постановление № 280 на Министерския съвет 

от 1998 г. 

Постановление № 93 от 14 май 2020 г. за изменение 

и допълнение на нормативни актове на Министерския 

съвет 

Постановление № 94 от 14 май 2020 г. за изменение 

и допълнение на Наредбата за единиците за 

измерване, разрешени за използване в Република 

България, приета с Постановление № 275 на 

Министерския съвет от 2002 г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

9 от 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, 

лични предпазни средства, специално и работно 

облекло и друго вещево имущество и снаряжение в 

Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия 

ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. 

Правилник за допълнение на Правилника на Фонд 

„Научни изследвания“ 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-

1031 от 2011 г. за реда за обезопасяване от 

нежелателен достъп и сработване по предназначение 

на огнестрелни оръжия за културни цели и 

колекциониране 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на 

държавните служители в Министерството на 

вътрешните работи 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 

от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната 

енергия 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата 

енергия 

ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г. 

Закон за ратифициране на Шестия допълнителен 

протокол към Споразумението за Многонационалните 

мирни сили в Югоизточна Европа 

Постановление № 95 от 21 май 2020 г. за одобряване 

на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на образованието и науката за 2020 

г. 

Постановление № 96 от 21 май 2020 г. за одобряване 

на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на 

Министерството на отбраната за 2020 г. за изплащане 

на минимални диференцирани размери на паричните 

средства за физическа активност, физическо 

възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност 

Постановление № 97 от 21 май 2020 г. за одобряване 

на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на вътрешните работи за 2020 г. 

Постановление № 98 от 21 май 2020 г. за одобряване 

на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за 

изплащане на стипендии и на еднократно финансово 

подпомагане 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 

Постановление № 99 от 21 май 2020 г. за допълнение 

на Методиката за извършване на индивидуална 

оценка на потребностите от подкрепа за хората с 

увреждания, приета с Постановление № 64 на 

Министерския съвет от 2019 г. 

Постановление № 100 от 21 май 2020 г. за изменение 

и допълнение на Наредбата за приобщаващото 
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образование, приета с Постановление № 232 на 

Министерския съвет от 2017 г. 

Постановление № 101 от 21 май 2020 г. за допълнение 

на Правилника за прилагане на Закона за хората с 

увреждания, приет с Постановление № 65 на 

Министерския съвет от 2019 г. 

Постановление № 102 от 21 май 2020 г. за одобряване 

на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.  

Постановление № 103 от 21 май 2020 г. за одобряване 

на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни 

стипендии на докторантите от държавните висши 

училища и научни организации за 2020 г. 

Постановление № 104 от 21 май 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. 

Наредба за допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. 

за регистриране, отчет, спиране от движение и 

пускане в движение, временно отнемане, 

прекратяване и възстановяване на регистрацията на 

моторните превозни средства и ремаркета, теглени от 

тях, и реда за предоставяне на данни за 

регистрираните пътни превозни средства 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 

от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове 

ДВ, бр. 49 от 29.05.2020 г. 

Постановление № 105 от 27 май 2020 г. за приемане 

на Наредба за планиране на граждански ресурси за 

отбрана 

Наредба за изменение на Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане 

на Международната статистическа класификация на 

болестите и проблемите, свързани със здравето – 

десета ревизия 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

от 2016 г. за приемане и преместване на деца и 

ученици в училищата по култура 

Инструкция № 2 от 23 април 2020 г. за 

взаимодействие между Комисията за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество и Служба „Военна полиция“ 

към министъра на отбраната за изпълнение на 

дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 

2 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество 

ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г. 

Постановление № 106 от 28 май 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 № 107 от 28 май 2020 г. за определяне 

на нов размер на социалната пенсия за старост 

Постановление № 108 от 28 май 2020 г. за одобряване 

на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, 

раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2020 г. за непредвидени и/или 

неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствия по бюджета 

на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 

Постановление № 109 от 28 май 2020 г. за допълнение 

на Постановление № 91 на Министерския съвет от 

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 

Постановление № 110 от 28 май 2020 г. за отменяне 

на нормативни актове на Министерския съвет 

Постановление № 111 от 28 май 2020 г. за приемане 

на Методика за определяне размера на намалението 

на дължимото концесионно възнаграждение и на 

наемна цена за 2020 г., съответстващо на 

намалението на цените на чадър и шезлонг за летен 

сезон 2020 г., и за удължаване срока на концесията и 

на наема 

Постановление № 112 от 28 май 2020 г. за изменение 

и допълнение на списъка на държавите с пазарен риск 

по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, 

приет с Постановление № 124 на Министерския съвет 

от 2007 г. 

Постановление № 113 от 28 май 2020 г. за възлагане 

на „Български пощи“ – ЕАД, да извършва услуга от 

общ икономически интерес по разпространение на 

периодични печатни издания (вестници и списания) с 

отстъпки на едро и дребно, директно или на 

абонаментна основа на територията на Република 

България 
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Постановление № 114 от 28 май 2020 г. за одобряване 

на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията за 2020 г 

ДВ, бр. 51 от 05.06.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

Държавна агенция „Разузнаване“ 

Закон за управление на агрохранителната верига 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника 

за устройството и дейността на център за спешна 

медицинска помощ 

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за 

условията и реда за подаване на заявления по схеми 

и мерки за директни плащания 

Наредба № 38 от 21 май 2020 г. за изискванията към 

дейността на инвестиционните посредници 

ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г. 

Закон за храните 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

закрила и развитие на културата 

Закон за ратифициране на Споразумението за 

предоставяне на консултантски услуги между 

Министерството на образованието и науката и 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ (Република 

България), от една страна, и Международната банка 

за възстановяване и развитие, от друга страна, 

подписано на 12 февруари 2020 г.  

Постановление № 115 от 4 юни 2020 г. за допълнение 

на Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, приет с Постановление № 243 на 

Министерския съвет от 1998 г. 

Постановление № 116 от 5 юни 2020 г. за изменение 

и допълнение на Наредбата за водноспасителната 

дейност и обезопасяването на водните площи, приета 

с Постановление № 182 на Министерския съвет от 

1996 г. 

Постановление № 117 от 5 юни 2020 г. за одобряване 

на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.  

Правилник за изменение на Правилника за дейността 

на Комисията за защита на личните данни и на 

нейната администрация 

ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г. 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника 

за прилагане на Закона за акцизите и данъчните 

складове 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-

1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, 

осъществяван от митническите органи върху 

средствата за измерване и контрол на акцизни стоки 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за 

изпращане на данните от средствата за измерване и 

контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и 

данъчните складове 

Наредба № 9 от 2 юни 2020 г. за придобиване на 

квалификация по професията „Графичен дизайнер“ 

Наредба № 10 от 2 юни 2020 г. за придобиване на 

квалификация по професията „Компютърен график“ 

Новини 

Нов портал обединява Търговския регистър и 

Имотния регистър  

От 27 юли спира функционирането на сега 

действащите сайтове - http://brra.bg и 

http://icadastre.bg  

 

Единният портал обединява сайтовете на Имотния 

регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) в 

обща платформа на адрес 

http://portal.registryagency.bg. Проектът е 

реализиран по Оперативна програма „Добро 

управление“.  

 

Изграждането на новата платформа цели 

модернизиране на системите, повишаване на 

качеството, осъвременяване на приложния софтуер и 

достигане до високи нива на сигурност и защита.  

 

Новият портал ще бъде презентиран на два етапа:  

 

1. На 9 юни http://portal.registryagency.bg ще 

стане видим за потребителите, с възможност за 

регистриране на потребителски профили и 

присъединяване към тях на електронен подпис, 

сертификат, издаден от Агенция по вписванията или 

ПИК от НАП.  

 

http://brra.bg/
http://icadastre.bg/
http://portal.registryagency.bg/
http://portal.registryagency.bg/
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2. На 27 юли - спиране на сега действащите – brra.bg 

и icadastre.bg и възможност за използване на пълната 

функционалност на http://portal.registryagency.bg  

 

В периода от 9 юни до 27 юли в модернизирания 

портал http://portal.registryagency.bg ще могат да 

се извършват следните дейности:  

 

- да се регистрира потребителски профил и към него 

да се присъедини средство за идентификация, да се 

направи тестово подписване. Първоначалната 

идентификация гарантира повишено ниво на 

сигурност, проследимост на действията и защита на 

личните данни съгласно европейската регламентация.  

 

- да се извършват свободно справки в Търговския 

регистър, за които не се дължат държавни такси.  

 

- да се преглеждат сканираните документи, 

съдържащи се в делата на търговците/ЮЛНЦ, след 

успешна регистрация на потребителски профил с 

присъединено средство за идентификация. Важно 

уточнение е, че издадените преди 23.04.2020 г. 

сертификати от Агенцията по вписванията няма да 

могат да се ползват в новия портал. За достъп до 

функционалностите му, сертификатите трябва да 

бъдат с дата на издаване след 23.04.2020 г.  

 

- да се извършват нови за Имотния регистър 

безплатни справки - „Проверка на статус на 

заявление“ и „Проверка на местонахождение на 

служба по вписванията“. Новост за потребителите на 

Имотния регистър е функционалността „Калкулатор за 

изчисляване на държавни такси“.  

 

До публикуване на пълната функционалност на новия 

портал, потребителите ще могат да заявяват 

електронни услуги единствено чрез сега действащите 

интернет страници – http://brra.bg и 

http://icadastre.bg. След 27 юли двете страници ще 

бъдат деактивирани и потребителите ще следва да 

заявяват и ползват услугите на регистрите през 

http://portal.registryagency.bg  

 

Съгласно тарифата за държавните такси събирани от 

АВ, за използване на услугите се дължи такса, с 

изключение на държавните институции, които имат 

право на безплатен достъп. След 27 юли, заплащането 

на таксите за услугите чрез отдалечен достъп в ИР ще 

се извършава единствено по електронен път. 

Наличните средства по сметка на потребител в 

icadastre.bg ще бъдат прехвърлени автоматично след 

27 юли, ако потребителят е заявил в профила си в 

новия портал желание за обединяване на профил.  

 

Модернизираният портал ще осигури възможност за 

работа на потребителите с по-широк кръг устройства, 

включително мобилни и операционни системи. 

Порталът няма да бъде достъпен от устройства със 

стари, неподдържани от производителите 

операционни системи и браузъри. Единният портал 

http://portal.registryagency.bg ще работи с 

актуална версия на операционната система за 

компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 

или MacOS 10 и др.). Интернет браузърите, като 

Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari 

следва да бъдат актуална версия. 

  

http://portal.registryagency.bg/
http://portal.registryagency.bg/
http://brra.bg/
http://icadastre.bg/
http://portal.registryagency.bg/
http://portal.registryagency.bg/
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