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Обнародвани нормативни актове
Закон за изменение и допълнение на
Закона за данък върху добавената стойност
В ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г. е обнародван
Законът за изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност.
Промените са свързани с въвеждането на
намалена данъчна ставка от 9 на сто за
определени стоки и услуги:







доставка на книги на физически носители
или извършвана по електронен път или и
двете
(включително
учебници,
познавателни
книжки
и
учебни
комплекти, детски книги с илюстрации, за
рисуване или оцветяване, печатни или
ръкописни нотни издания), различни от
публикации, които са изцяло или основно
предназначени за реклама, и различни от
публикации, които са изцяло или основно
съставени от видеосъдържание или
аудио-музикално съдържание;
ресторантьорски и кетъринг услуги, които
се състоят в доставка на приготвена или
неприготвена храна; това не се прилага
за ресторантьорски и кетъринг услуги,
които се състоят в доставка на бира, вино
и спиртни напитки;
храни, подходящи за бебета или за малки
деца;
бебешки пелени и подобни бебешки
хигиенни.

- На 30.06 Националната агенция по приходите
(НАП) издаде подробни указания относно
измененията и критериите за прилагането на
намалената ставка;
- На 27.07 беше внесен нов законопроект за
изменение на същата разпоредба, с който се
предлага да се разшири кръгът на стоките и
услугите, за които се прилага намалената
ставка, като се включат доставката на бира и
вино като част от ресторантьорски услуги,
доставката на туристически услуги и случаен
превоз на пътници, както и използването на
спортни
съоръжения.
Предложението
е
гласувано на второ четене.
Данъчната ставка е временна и се въвежда за
периода от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.
Правила за работа на организиран борсов
пазар на електрическа енергия
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ПРОБПЕЕ (Правилата) бяха обнародвани на
19.06.2020 г. в Държавен вестник, брой 55. Те
представляват документ, който регламентира
правата и задълженията на Борсовия оператор и
всички търговски участници, регистрирани на
един, два или всички пазарни сегменти,
администрирани от Българската независима
енергийна борса (БНЕБ) – „В рамките на деня“,
„Ден
напред“
и
„Двустранни
договори“.
Правилата уреждат правата и задълженията на
оператора
и
търговските
участници
по
отношение на:









Процедурата
за
регистрация
на
организиран
борсов
пазар
на
електрическа енергия;
Прекратяване
на
регистрация,
отстраняване
и
изключване
на
търговските участници от организиран
борсов пазар на електрическа енергия;
Достъпа до електронните системи за
търговия, чрез които се осъществява
търговията на борсовия пазар, както и
достъпа до системите за сетълмент;
Функционалните особености на пазарните
сегменти, администрирани от БНЕБ;
Сетълмент и фактуриране;
Поведение на пазара.

Правилата и гореизброените инструкции, които
Борсовият
оператор
публикува,
съдържат
съществени актуализации в организацията на
борсовата търговия на електрическа енергия,
включващи, но неограничени до:









Обновено заявление за регистрация на
всички
пазарни
сегменти,
администрирани от БНЕБ;
Създадени са допълнителни разпоредби,
регламентиращи по-ясни условия за
отстраняване
и/или
изключване
на
търговски
участници,
нарушили
ПРОБПЕЕ;
Премахната е процедура за анулиране на
сделка по желание на търговските
участници, сключили сделка (Mistrade) на
пазарен сегмент „Двустранни договори“ и
сегмент „В рамките на деня" поради
пазарното
обединение
(SIDC),
в
условията
на
които
сегментът
функционира;
Премахнат е екран „Hourly products” от
пазарен сегмент „Двустранни договори“
поради въвеждането на пазарен сегмент
„В рамките на деня“;
Създадена е инструкция, която дефинира
условията и задълженията на Борсовия
оператор във връзка с организацията на

Правен бюлетин, бр. 96
16.06.2020 г. – 31.07.2020 г.





обученията на отговорниците за търговия
и сетълмент;
Създадена инструкция за иницииране на
търг, която дефинира начините на
подаване на заявление за иницииране на
търг
и
параметрите,
които
всеки
инициатор следва да определи при
подаването на заявление. Въвежда се
реална работа на онлайн базираното
приложение за подаване на заявления за
иницииране на търг, което повишава
прозрачността при организацията на
търгове;
Създадена е инструкция за предоставяне
на банкова гаранция, която представя
условията за представяне и приемливост
на обезпечение под формата на банкова
гаранция, както и образец на текст на
банкова гаранция; и др.

Закон за изменение и
Закона за енергетиката

допълнение

на

Законът за изменение и допълнение на Закона
за енергетиката (ЗИД на ЗЕ) беше обнародван в
бр. 57 на Държавен вестник от 26.06.2020 г. .
Целта на закона е да се допринесе към общата
дългосрочна цел на България за одобряване на
механизъм за капацитет, което в мотивите към
законопроекта е дефинирано като „осигуряване
на разполагаемост на мощност за определен
период за дадена система“. Една от основните
промени касае въвеждане на задължение за
Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) да създаде и поддържа платформа за
сравняване
на
оферти
за
доставка
на
електрическа енергия, като целта е по този
начин да се създаде по-голяма прозрачност и
информираност на крайните потребители на
електрическа енергия. Платформата осигурява
достъп до актуална информация за офертите за
доставка на електрическа енергия, като тя
трябва да обхваща целия пазар на електрическа
енергия.
Информацията
за
офертите
се
предоставя от самите търговци на електрическа
енергия и се обновява ежемесечно. Срокът, до
който платформата трябва да е създадена от
КЕВР, е 31 декември 2020 г.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа
На 18.07. беше обнародван Законът
изменение и допълнение на Закона
публичното предлагане на ценни книжа.
промените се въвеждат мерки по прилагането
3

за
за
С
на

регламента Европейския парламент и на Съвета
от 14 юни 2017 година за проспекта, който
трябва да
се публикува
при публично
предлагане или допускане на ценни книжа до
търговия на регулиран пазар.

Съгласно регламента, изготвяне и публикуване
на проспект се изисква при извършване на
публично предлагане на ценни книжа и/или
допускане до търговия на регулиран пазар, като
се изисква проспектът да бъде одобрен от
Комисията за финансов надзор (КФН). Съгласно
документа се въвежда праг на национално ниво
от левовата равностойност на 3 000 000 евро,
под който проспектът се замества от документ по
правилата на многостранна система за търговия,
съответно от документ за публично предлагане.
Прецизира се и понятието за публично
дружество, като се пояснява, че едно дружество
става публично при кумулативно наличие на
условията емисията акции да е вписана с цел
търговия на регулиран пазар в регистъра на КФН
и да е допусната до търговия на регулиран
пазар. Прецизират се понятията за „емитент с
оглед различните изисквания към лицата,
произтичащи от обхвата на посочените актове.
Проекти на нормативни актове
Проект на Закон за допълнение на Закона
за задълженията и договорите
Законопроектът за допълнение на Закона за
задълженията
и
договорите
(ЗЗД)
беше
предложен от група народни представители и
внесен за обсъждане в Народното събрание на
25 юни 2020 г. Законопроектът беше приет на
първо гласуване.
Законопроектът
предлага
въвеждането
на
института на абсолютната погасителна давност
със срок от 10 години, след чието изтичане да се
погасяват всички вземания срещу физически
лица, независимо от прекъсването на давността,
освен когато задължението е отсрочено или
разсрочено. Изключенията от предложеното
правило се отнасят до задължения на физически
лица, упражняващи търговска дейност като
еднолични
търговци,
и
задължения,
произтичащи от непозволено увреждане и
неоснователно обогатяване.
В мотивите на законопроекта се посочва, че
целта на промените е да се премахне
формирането на така наречените „вечни

Правен бюлетин, бр. 96
16.06.2020 г. – 31.07.2020 г.

длъжници“, и да се създаде по-ясна уредба на
неплатежоспособността на физическите лица. В
момента общата погасителна давност е уредена
в ЗЗД, като срокът й е 5-годишен, а срокът за
изпълнение на някои периодични парични
задължения е 3-годишен.
Понастоящем
институтът
на
абсолютната
погасителна давност намира приложение в
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК), който предвижда 10-годишен срок за
погасяване на всички публични вземания.
Проект
на
Закон
за
изменение
и
допълнение на Закона за обществените
поръчки
Със законопроекта за изменение и допълнение
на Закона за обществените поръчки се предлагат
промени, свързани с необходимостта от:




Прецизиране
на
изисквания,
произтичащи
от
европейското
законодателство, с цел осигуряване на
съответствие по отношение на кръга на
възложителите и случаите на допустими
промени в хода на изпълнение на
поръчките;
Въвеждане на допълнителни правила,
свързани
с
прилагане
на
Централизираната електронна платформа
за възлагане на обществени поръчки;

Част от промените засягат изискванията,
произтичащи от европейското законодателство в
областта.
Уеднаквява
се
подходът
при
определяне
качеството
възложител
на
публичните и частните лечебни заведения, като
видът на собствеността е без значение.
Разширява се обхватът на измененията в
договорите и рамковите споразумения, които се
квалифицират като съществени. Целта е да се
намалят случаите, в които са допустими промени
в договорите и рамковите споразумения.
Други промени са свързани с Централизираната
автоматизирана
информационна
система
„Електронни обществени поръчки“. Урежда се
издаването на индивидуалните административни
актове на възложителите, като се прецизират
реквизитите на решенията, създавани чрез
платформата, с цел предотвратяване
на
практики по издаване на актовете извън нея.
При възлагането на обществени поръчки чрез
събиране на оферти с обява са предвидени
някои нови възможности, аналогични на
процедурите за възлагане на поръчки на по4

висока стойност, като прилагане на т.нар.
обърнат ред за възлагане и удължаване на срока
за получаване на оферти в определени случаи.
Предложено е уеднаквяване на подхода за
определяне размера на санкциите, които
Комисията за защита на конкуренцията налага
при установяване на нарушения. Въвеждат се
граници от 1 до 3 на сто и съответно от 5 до 10
на сто, в зависимост от сериозността на
нарушението.
Законопроектът
обсъждане.

е

на

етап

обществено

Проект на ПМС за изменение и допълнение
на Наредбата за отпускане и изплащане на
паричните обезщетения за безработица
С промените в Наредбата за отпускане и
изплащане на паричните обезщетения за
безработица разпоредбите й се привеждат в
съответствие с изменение в Кодекса за социално
осигуряване, което създава възможност за
подаване на заявление за отпускане на парично
обезщетение за безработица на хартиен носител
при регистрацията на лицето в бюрото по труда.
Създава се и унифицирано заявление за
отпускане на парично обезщетение от всички
лица, които попадат в обхвата на наредбата
(безработни
съпруги/съпрузи
на
военнослужещи, наследници на починало лице,
което е получавало парично обезщетение за
безработица и др.).
По този начин, чрез предложените промени в
наредбата, се намалява административната
тежест и се подобрява административното
обслужване на гражданите.
Предложените промени в наредбата са на етап
обществено обсъждане.
Съдебна практика
Решение № 7 на КС от 30 юни 2020 г. по
конституционно дело № 11 от 2019 г.
Конституционният съд (КС) е сезиран по дело №
11 от 2019 г. от пленума на Върховния
административен съд (ВАС) за даване на
задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 от
Конституцията.
Чл. 121, ал. 4 от КРБ:
правораздаването се мотивират.

Актовете

на
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Тълкувателните въпроси, поставени от ВАС, са
пет и се отнасят до това дали всички съдебни
актове
представляват
актове
на
правораздаването; какви характеристики трябва
да притежава един съдебен акт, за да бъде
категоризиран като акт на правораздаването;
кои
съдебни актове не са
актове на
правораздаването;
валидни
ли
са
немотивираните актове на правораздаването;
допустимо ли е в изрично посочени със закон
случаи излагането на мотиви към определени
„актове
на
правораздаването“
да
бъде
осъществено след подаването на жалба срещу
постановения акт.
КС постанови, че всички съдебни актове,
включително тези по движение на делото
(определения и разпореждания), трябва да
бъдат мотивирани. Съдебният акт е мотивиран,
когато съображенията за постановяването му са
известни, т.е. в случая на актовете по движение
на делото това не включва изискване във всички
случаи да се излагат подробни мотиви,
съдържащи фактически констатации и правни
изводи. Определянето на точната структура и
задължителното съдържание на мотивите е от
компетентността
на
законодателя.
КС
аргументира виждането си по въпроса, като
разглежда целта на конституционното изискване
за мотивиране на съдебните актове и извежда
заключението,
че
тя
„се
свързва
с
необходимостта властническата воля на съда да
се основава на ясни съображения, т.е. да са
известни причините за постановяване на даден
съдебен акт“.
КС отклонява искането за отговор на въпросите
за това какви характеристики трябва да
притежава
съдебният
акт,
за
да
бъде
категоризиран като акт на правораздаването, и
кои
съдебни актове не са
актове на
правораздаването, тъй като отговорът на
въпроса
за
мотивирането
на
актовете
предполага, че в контекста на конкретната
конституционна разпоредба понятието „актове
на правораздаването“ се отнася до всички
съдебни актове.
По
отношение
на
валидността
на
немотивираните актове на правораздаването, КС
разясни, че понятието „валидност“ в случая се
разглежда като преценка за вида и тежестта на
порока на немотивираните съдебни актове. Тъй
като немотивираният съдебен акт създава
„конституционно нетърпимо положение“, тази
преценка и правните последици от порока се
уреждат от законодателя в процесуалните
закони. В този смисъл отговорът на последния
5

въпрос („допустимо ли е в изрично посочени със
закон случаи излагането на мотиви към
определени „актове на правораздаването“ да
бъде осъществено след подаването на жалба
срещу постановения акт“) зависи от това какво
законодателно разрешение ще бъде възприето
от Народното събрание.
Решение на Съда на ЕС относно правото на
платен годишен отпуск
Решението на Съда на ЕС (СЕС) е постановено по
преюдициални
запитвания
на
Върховните
касационни съдилища на България и Италия по
съединените
дела
C-762/18
и
C-37/19.
Преюдициалното запитване се касае до това
дължи ли работодателят обезщетение за
неизползван
платен
годишен
отпуск
на
работника за периода от незаконното му
уволнение до възстановяването му на работа.
СЕС постанови, че чл. 7, ал. 1 на Директива
2003/88/ЕО
относно
някои
аспекти
на
организацията на работното време и чл. 31, ал.
2 на Хартата на основните права на ЕС (ХОПЕС)
трябва да бъдат тълкувани като даващи право на
работника на платен годишен отпуск за периода
от
незаконното
му
уволнение
до
възстановяването му на работа.
Чл. 7, ал. 1 на Директива 2003/88/ЕО:
„Държавите-членки предприемат необходимите
мерки, за да гарантират, че всеки работник има
право на платен годишен отпуск от най-малко
четири седмици в съответствие с условията за
придобиване на право и предоставяне на такъв
отпуск, предвидени от националното
законодателство и/или практика.“
Чл. 31, ал. 2 на ХОПЕС: „Всеки работник има
право на ограничаване на максималната
продължителност на труда, на периоди на
дневна и седмична почивка, както и на платен
годишен отпуск.“
Други обнародвани нормативни актове
ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда
Закон за изменение и допълнение на Закона за
техническите изисквания към продуктите
Закон за изменение и допълнение на Закона за
лечебните заведения
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Постановление № 118 от 12 юни 2020 г. за
изменение и допълнение на Постановление № 70
на Министерския съвет от 2020 г. за осигуряване
на основни групи храни, произведени на
територията на Република България, във
веригите
от
магазини,
представляващи
търговски обекти
Постановление № 119 от 12 юни 2020 г. за
одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2020 г. във
връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество
Постановление № 120 от 12 юни 2020 г. за
одобряване
на
допълнителни
разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавни, общински
и частни училища през 2020 г., приета с
Постановление № 50 на Министерския съвет от
2020 г.

ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.
Постановление № 125 от 15 юни 2020 г. за
изменение и 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
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-247 от 2020 г. за приемане на курсанти,
студенти и докторанти в Академията на
Министерството на вътрешните работи за
учебната 2020/2021 г.
Наредба № 12 от 2 юни 2020 г. за придобиване
на квалификация по професията „Организатор
интернет приложения“
ДВ, бр. 56 от 23.06.2020 г.

Постановление № 121 от 12 юни 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата за
2020 г.

Постановление № 126 от 18 юни 2020 г. за
одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета
на
държавното
обществено
осигуряване за 2020 г.

Постановление № 122 от 12 юни 2020 г. за
изменение и допълнение на Устройствения
правилник
на
Агенцията
по
геодезия,
картография и кадастър, приет с Постановление
№ 242 на Министерския съвет от 2016 г.

Постановление № 127 от 18 юни 2020 г. за
одобряване
на
допълнителни
разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на
минимални
диференцирани
размери
на
паричните средства за физическа активност,
физическо възпитание, спорт и спортнотуристическа дейност

Постановление № 123 от 12 юни 2020 г. за
изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет
Постановление № 124 от 12 юни 2020 г.
изменение и допълнение на Правилника
организацията на дейността на Съвета
административната
реформа,
приет
Постановление № 283 на Министерския съвет
2009 г

за
за
за
с
от

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
регионалните инспекции по околната среда и
водите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването
Наредба № 11 от 2 юни 2020 г. за придобиване
на
квалификация
по
професията
„Офис
мениджър“
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Постановление № 128 от 18 юни 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните работи
за 2020 г.
Постановление № 129 от 18 юни 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи за 2020 г.
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за
финансиране на разходи за данък върху
добавената стойност на общини по одобрени за
подпомагане проекти по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Постановление № 130 от 18 юни 2020 г. за
допълнение в Наредбата за работното време,
почивките и отпуските
Постановление № 131 от 18 юни 2020 г. за
допълнение
на
нормативни
актове
на
Министерския съвет

Правен бюлетин, бр. 96
16.06.2020 г. – 31.07.2020 г.

Постановление № 132 от 18 юни 2020 г. за
одобряване
на
допълнителни
разходи/трансфери за 2020 г.
Постановление № 133 от 18 юни 2020 г. за
одобряване
на
допълнителни
разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавни, общински
и частни училища през 2020 г., приета с
Постановление № 50 на Министерския съвет от
2020 г.
Постановление № 134 от 18 юни 2020 г. за
одобряване на промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2020 г. във
връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество
Правилник за организацията и дейността на
Комисията
за
признаване
на
развъдни
организации, одобряване на развъдни програми
и за издаване или отказ от издаване на
разрешение за извършване на развъдна дейност
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2018 г. за условията и реда за
предоставяне
на
финансова
помощ
по
Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. за придобиване
на квалификация по професията „Монтьор на
електронна техника“
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2001 г. за реда за посещение,
маневриране
и престой
на корабите в
пристанищата и рейдовете, за товарене и
разтоварване, за качване на кораба и слизане на
брега на екипажа, на пътниците или други лица,
както и за връзка на кораба с брега
ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г.
Постановление № 135 от 19 юни 2020 г. за
изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Държавна агенция „Технически
операции“, приет с Постановление № 247 на
Министерския съвет от 2013 г.
Постановление № 136 от 19 юни 2020 г. за
изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на регионалното
развитие
и
благоустройството,
приет
с
Постановление № 171 на Министерския съвет от
2017 г.
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал
от фуражни култури на пазара на Европейския
съюз
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на
теренни археологически проучвания
ДВ, бр. 58 от 30.06.2020 г.
Постановление № 137 от 25 юни 2020 г. за
приемане
на
Списък
на
професионални
направления и защитени специалности
Постановление № 138 от 26 юни 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните работи
за 2020 г. във връзка с Механизма за бежанците
в Турция
Постановление № 140 от 26 юни 2020 г. за
изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на финансите,
приет с Постановление № 353 на Министерския
съвет от 2016 г.
Постановление № 141 от 26 юни 2020 г. за
одобряване на допълнителни трансфери по
бюджета на Община Троян за 2020 г.
Постановление № 142 от 26 юни 2020 г. за
одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2020 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална
програма
„Оптимизиране
на
вътрешната
структура на персонала“, одобрена с Решение №
285 на Министерския съвет от 2020 г. за
одобряване на национални програми за развитие
на образованието, и за възстановяване на
транспортните разходи на педагогическите
специалисти, работещи в детските градини в
системата на предучилищното и училищното
образование
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Военномедицинската академия
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-6 от 2018 г. за военномедицинска
експертиза
ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г.
Постановление № 139 от 26 юни 2020 г. за
приемане на Наредба за изискванията към
категоризираните места за настаняване и
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заведения за хранене и развлечения, за реда за
определяне на категория, както и за условията и
реда за регистриране на стаи за гости и
апартаменти за гости
Споразумение
между
правителството
на
Република България и правителството на
Република Сърбия за сътрудничество в областта
на защитата от природни и предизвикани от
човека бедствия
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2019 г. за условията и реда за прилагане
на мерките от Националната програма по
пчеларство за периода 2020 – 2022 г.
Наредба № 14 от 18 юни 2020 г. за придобиване
на квалификация по професията „Социален
асистент“
ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г.
Закон за допълнение на Закона за Българския
Червен кръст
Закон за изменение и допълнение на Закона за
Министерството на вътрешните работи
Закон за изменение и допълнение на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2020 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози
Постановление № 143 от 3 юли 2020 г. за
изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират в системата на
Министерството на околната среда и водите,
приета с Постановление № 136 на Министерския
съвет от 2011 г.
Постановление № 144 от 3 юли 2020 г. за
изменение на Постановление № 343 на
Министерския съвет от 2011 г. за определяне
размера на частта от продажната цена на
дървесината и недървесните горски продукти по
чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
Постановление № 145 от 3 юли 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната за
2020 г.
Постановление № 146 от 3 юли 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2020 г. за изплащане на минимални
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диференцирани размери на паричните средства
за физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортно-туристическа дейност
Постановление № 147 от 3 юли 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г.
Постановление № 148 от 3 юли 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието и
науката за 2020 г.
Постановление № 149 от 3 юли 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието и
науката за 2020 г
Постановление № 150 от 3 юли 2020 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за
стандартните условия за повторно използване на
информация от обществения сектор и за нейното
публикуване в отворен формат, приета с ПМС №
147 от 2016 г.
Постановление № 151 от 3 юли 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.
Наредба № 15 от 18 юни 2020 г. за придобиване
на квалификация по професията „Маникюристпедикюрист“
Наредба за допълнение на Наредба № 33 от 1999
г. за обществен превоз на пътници и товари на
територията на Република България
Наредба за допълнение на Наредба № 11 от 2002
г. за международен автомобилен превоз на
пътници и товари
ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.
Правилник за допълнение на Правилника за
дейността на Съвета по гражданството при
Министерството на правосъдието
Наредба № 16 от 18 юни 2020 г. за придобиване
на квалификация по професията „Фризьор“
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Наредба за отменяне на Наредба № 63 за
прилагане на Указ № 1074 за ограничаване
заемането
на
отчетнически,
материалноотговорни и други длъжности от
осъдени лица

предоставяне
на
финансова
помощ
по
Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 48 от 2013 г. за изискванията към
възнагражденията

Закон за изменение и допълнение на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа

ДВ, бр. 62 от 14.07.2020 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията
Постановление № 152 от 9 юли 2020 г. за
отменяне на Правилника за устройството и
дейността на Националния военен университет
„Васил Левски“, приет с Постановление № 200
на Министерския съвет от 2003 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13
„Плащания за райони с природни или други
специфични ограничения“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г.

ДВ, бр. 64 от 18.07.2020 г. (извънреден)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане,
намаляване или отказ за изплащане, или за
оттегляне на изплатената финансова помощ за
мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона
за подпомагане на земеделските производители
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2008 г. за създаването и поддържането
на специализираните карти и регистри на
обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г.

ДВ, бр. 63 от 17.07.2020 г.

Закон за ратифициране на Спогодбата между
правителството на Република България и
правителството на Черна гора за международни
автомобилни превози на пътници и товари,
подписана на 17 юни 2019 г. в София

Закон
за
ратифициране
на
Междуправителственото споразумение между
Република България и Република Гърция относно
междусистемна газова връзка Гърция – България
(Проект IGB), подписано в София на 10 октомври
2019 г.

Закон за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България и
правителството на
Република Гърция
за
регламентиране на железопътния трансграничен
трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в гр.
Александруполис, Република Гърция

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

Закон за изменение и допълнение на Закона за
държавните резерви и военновременните запаси

Правилник за устройството и дейността на
Националния
военен
университет
„Васил
Левски“

Закон за изменение и допълнение на Закона за
защита на растенията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-17 от 2015 г. за условията и реда за
приемане на сержанти (старшини) и войници
(матроси) за обучение в професионалните
сержантски (старшински) колежи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен
материал и овощни растения, предназначени за
производство на плодове на пазара на
Европейския съюз
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2018 г. за условията и реда за
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Закон за ратифициране на Втория допълнителен
протокол към Всемирната пощенска конвенция
от третия извънреден конгрес на Всемирния
пощенски съюз
Постановление № 153 от 16 юли 2020 г. за
одобряване на промени по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г.
във връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 56 от 2003 г. за изискванията, условията и
реда
за
обучение
на
кандидатите
за
придобиване на правоспособност, изисквана от
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персонала, отговорен за безопасността на
превозите с железопътен транспорт, или
признаване на такава правоспособност и реда за
провеждане на проверочните изпити на лицата
от персонала, отговорен за безопасността на
превозите
ДВ, бр. 66 от 24.07.2020 г.
Постановление № 155 от 21 юли 2020 г. за
определяне на размера и реда за отпускането и
изплащането на еднократната помощ за
ученици, записани в осми клас на държавно или
общинско училище, за покриване на част от
разходите в началото на учебната 2020 – 2021
година
Постановление № 156 от 21 юли 2020 г. за
изменение на Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата, приета с
Постановление № 4 на Министерския съвет от
2007 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина
Постановление № 154 от 21 юли 2020 г. за
приемане на Правила за плаване по река Дунав
Постановление № 158 от 23 юли 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието и
науката за 2020 г.
Постановление № 159 от 23 юли 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета
на
Министерството
на
здравеопазването за 2020 г.
Постановление № 160 от 24 юли 2020 г. за
одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2020 г. за финансово
подпомагане
на
общините
за
ремонт,
възстановяване, изграждане и довършване на
военни паметници

Постановление № 157 от 21 юли 2020 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за
допълнителните мерки, свързани с прилагането
на регламенти, приети съгласно чл. 15 от
Директива
2009/125/ЕО
на
Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за
създаване на рамка за
определяне на
изискванията за екодизайн към продуктите,
свързани с енергопотреблението, приета с
Постановление № 27 на Министерския съвет от
2015 г.

Постановление № 161 от 24 юли 2020 г. за
одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието за
2020 г.

Наредба № Н-9 от 6 юли 2020 г. за условията и
реда за осъществяване на управлението на
жизнения цикъл на отбранителните продукти в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността на
Инспектората към Висшия съдебен съвет и за
дейността на администрацията и на експертите

Наредба № 5 от 2 юли 2020 г. за приемане на
фармако-терапевтично ръководство по клинична
токсикология – антидотна терапия
Наредба за изменение на Наредба № 16 от 2019
г. за приемане на фармако-терапевтично
ръководство по ендокринология и болести на
обмяната
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2020 г. за приемане на фармакотерапевтично ръководство по пневмология и
фтизиатрия
ДВ, бр. 67 от 28.07.2020 г.
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Постановление № 162 от 24 юли 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.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ І-157 от 2002 г. за условията и реда за
издаване на свидетелство за управление на
моторни превозни средства, отчета на водачите
и тяхната дисциплина
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за функциите и организацията на
дейността на бюрата за съдимост
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