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Обнародвани нормативни актове 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

подземните богатства 

На 08.09.2020 г. в ДВ, брой 79 беше обнародван Закон 

за изменение и допълнение на Закона за подземните 

богатства. 

Измененията предвиждат концесиите за добив на 

подземни богатства да се предоставят  за най-дълъг 

срок от 60 години. Този срок ще се прилага по 

изключение, като в общия случай се запазва 

максималният срок от 50 години.  

Друга новост е удължаването на сроковете за 

проучвания за нефт и газ в Черно море, които могат 

да достигнат 11 години общо. 

Сроковете, за които може да се предостави една 

концесия за добив на подземни богатства, остават 

непроменени, но се добавят някои уточнения. Както и 

досега, първоначално концесия може да бъде дадена 

до 35 години. Запазва се възможността срокът да бъде 

удължен с 15 години (общо 50 години), но за това вече 

ще се изисква мотивирано предложение от 

концесионера и ще се прилага в случаите, когато в 

находището все още има неизчерпани запаси и 

ресурси. Такова предложение ще трябва да бъде 

подадено година преди да изтече съществуващият 

договор. 

Срокът на концесията все пак ще може да бъде и по-

дълъг от 50 години, но по изключение. Такова се 

прави, ако оставащите запаси и ресурси в дадено 

находище не са достатъчни, за да бъде предоставена 

нова концесия на друга компания, тъй като не биха 

оправдали инвестициите. В такива случаи сегашният 

концесионер ще може да получи още 10 години, но 

само ако докаже, че средногодишният добив няма да 

е по-малък от най-малкия добив, постигнат през 

периода на изтеклата концесия. 

Преди приетите изменения допустимото удължаване 

ставаше при условията на сключения концесионен 

договор. Нов момент е, че договорът ще трябва да се 

приведе в съответствие с действащата в момента 

нормативна уредба, включително по отношение на 

размера на концесионното плащане, което се 

регулира със специална наредба. 

Законът предвижда специална възможност за 

удължаване на сроковете за търсене и проучване на 

нефт и природен газ в дълбоки води. Освен общия 

срок за проучване за нефт и газ, който първоначално 

е пет години и може да бъде удължаван два пъти с по 

две години, новият закон добавя и още едно 

допустимо удължаване от две години за 

дълбоководните проучвания. Така максималният срок 

става 11 години. 

Законът въвежда охранителни мерки, които да 

предотвратят блокирането на отделни находища от 

лица, които на практика не ги разработват, като 

въвежда възможност за прекратяване на 

концесионния договор. Това ще става, ако 

концесионерът в продължение на 3 години от 

влизането в сила на договора не е започнал добив по 

причини, зависещи от него, например не е представил 

необходимите документи пред държавните органи, не 

е предприел действия за смяна предназначението на 

земята и др. 

Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. за 

изискванията към дейността на централните 

депозитари на ценни книжа, централния 

регистър на ценни книжа и други лица, 

осъществяващи дейности, свързани със 

сетълмента на ценни книжа 

На 15.09.2020 г. в бр. 81 на ДВ беше обнародвана 

Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. за изискванията 

към дейността на централните депозитари на ценни 

книжа, централния регистър на ценни книжа и други 

лица, осъществяващи дейности, свързани със 

сетълмента на ценни книжа. 

Конкретизират се изискванията за регистрацията и 

дерегистрацията на емисия финансови инструменти, 

както и за регистрацията и сетълмент на сделките с 

финансови инструменти. Уреждат се изрично 

изисквания към електронната база от данни и 

регистрите, които поддържа и води централния 

депозитар на ценни книжа.  

Уреждат се правилата и процедурите за всяка 

управлявана от централния депозитар на ценни книжа 

система за сетълмент на ценни книжа, за необходими 

действия при откриване на процедура по 

несъстоятелност срещу негови участници и лица по 

чл. 131, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа (ЗППЦК). 

Според законовата разпоредба всеки инвеститор има 

право на достъп до централния регистър на ценни 

книжа само относно информацията, свързана с 

притежаваните от него финансови инструменти, както 

и информацията, свързана със сделки с финансови 

инструменти, по които той е страна.Достъпът се 

осъществява пряко чрез електронни средства или 

чрез: 

1. инвестиционни посредници; 
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2. банки - инвестиционни посредници; 

3. управляващи дружества; 

4. централни депозитари на ценни книжа и 

клирингови институции. 

Проекти на нормативни актове  

Проект  на Наредба за общите изисквания към 

информационните системи, регистрите и 

електронните административни услуги 

С проекта на  Наредба за общите изисквания към 

информационните системи, регистрите и 

електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) 

се цели доразвиване и привеждане в съответствие на 

подзаконовата уредба с разпоредбите на Закона за 

електронното управление (ЗЕУ) след последните му 

изменения и допълнения със ЗИД на ЗЕУ, обнародвани 

съответно в ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г. и ДВ, бр. 

102 от 31 декември 2019 г. 

Основните моменти, отразени в проекта на 

НОИИСРЕАУ, са: 

- промени в субектния обхват на НОИИСРЕАУ по 

отношение на неговото разширяване спрямо лицата 

по чл. 1, ал. 2 от ЗЕУ - организациите, предоставящи 

обществени услуги и лицата, осъществяващи 

публични функции; 

 - бюджетен контрол върху разходите за електронно 

управление и информационни и комуникационни 

технологии, в т.ч. условията и реда за предоставянето 

на информацията за съгласуване в рамките на 

бюджетния процес; 

- сигурен, надежден и проследим канал за подаване 

на електронни документи и заявяване на електронни 

административни услуги - информационната система 

за сигурно електронно връчване, администрирана от 

ДАЕУ; 

- развитие на правната регламентация на регистрите, 

поддържани от ДАЕУ; 

- допълване на реда за предоставяне на електронни 

административни услуги, удостоверяващи факти и 

обстоятелства с правно значение - чрез 

интеграционна шина за обмен на удостоверителна и 

справочна информация, част от интеграционния слой 

на електронното управление; 

- правна регламентация на Единен портал за достъп 

до електронни услуги, изграждан и поддържан от 

председателя на ДАЕУ, чрез който се предоставя 

единна точка за достъп до електронни 

административни услуги; 

- детайлизирана уредба на електронното плащане, 

както и правна регламентация на Портала за 

електронни плащания, поддържан от председателя на 

ДАЕУ, чрез който могат да се извършват плащания, 

дължими по заявени електронни административни 

услуги, и който следва да обработва и съхранява 

информация за налични задължения на заявители на 

електронни административни услуги и за статуса на 

задълженията; 

- развитие на правила за създаване на резервни копия 

на електронните документи и правила за 

дългосрочното им съхраняване; 

- удостоверяване съответствието на технически 

спецификации за разработка, надграждане и 

внедряване на информационни системи или 

електронни услуги с изискванията на ЗЕУ. 

Проектът на НОИИСРЕАУ е на етап обществено 

обсъждане до 12.10.2020 г. и цели да приведе в 

съответствие с последните изменения и допълнения 

на ЗЕУ подзаконовата уредба за определяне на общи 

изисквания към информационните системи, 

регистрите и електронните административни услуги.  

Проект на Закон за допълнение на Закона за 

нотариусите и нотариалната дейност 

Предлаганите с проекта на Закон за допълнение на 

Закона за нотариусите и нотариалната дейност 

промени са обусловени от необходимостта за 

отпадане на изискването за предоставяне на 

удостоверение за придобита юридическа 

правоспособност при провеждането на конкурси за 

нотариуси и частни съдебни изпълнители, съответно 

при процедурата за вписване на помощник-нотариуси 

и провеждането на изпит за помощник частни-съдебни 

изпълнители. В тази връзка се предлагат допълнения 

в чл. 11, ал. 2 ЗННД и чл. 7, ал. 2 ЗЧСИ, които 

предвиждат, че се изисква представянето на 

удостоверение за придобита юридическа 

правоспособност на хартиен носител от страна на 

участниците в съответната процедура единствено ако 

то е издадено преди 1 март 2011 г. В резултат на 

предложените промени се цели намаляването на 

административната тежест на гражданите при 

кандидатстване за гореописаните длъжности, тъй като 

администрацията на Министерството на правосъдието 

ще събира по служебен път информация досежно 

придобитата от тях юридическа правоспособност. 

Проектът е на етап обществено обсъждане до 

15.10.2020 г. 

Съдебна практика 

Oпределение №147 от 10.09.2020 г. по ч. гр. д. 

на ВКС , І-во гражданско отделение относно 
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правото на кредитора да поиска вписване на 

решение в полза на длъжника си 

Може ли кредитор да поиска вписване на съдебно 

решение в полза на длъжника му, ако последният 

бездейства? На този въпрос отговори състав на 

Върховния касационен съд (ВКС) след като беше 

установено, че по него няма практика по чл. 290 от 

Гражданския процесуален кодекс (ГПК). 

Подобен казус беше отнесен до ВКС поради двата 

последователни отказа на съдия по вписванията, а 

след това и на Софийския градски съд (СГС) да 

разпоредят отбелязване в Имотния регистър на 

съдебно решение за обявяване на предварителен 

договор за окончателен по искане на кредитор на 

една от страните по сделката. 

ВКС категорично отхвърля съжденията, с които се 

обосновава първоинстанционният съд, и постановява, 

че всяко лице, което има правен интерес, може да 

иска отбелязване в службата по вписванията на 

влязло в сила решение на основание чл.115,ал.2 ЗС и 

чл.14 от Правилника за вписванията (ПВ). 

Върховните съдии обясняват, че от разпоредбата на 

чл.115, ал.2 ЗС не следва да се прави извод, че 

отбелязване може да поиска само ищецът. Адресат на 

тази разпоредба е съдът, който уважава иска по 

чл.19,ал.3 ЗЗД, за обявяване на предварителен 

договор за окончателен, по отношение на вещно 

право върху недвижим имот, исковата молба по който 

е вписана. Разпоредбата предвижда задължение за 

съда в диспозитива на решението си да укаже на 

ищеца да извърши отбелязване на решението в 

шестмесечен срок, тъй като след изтичането на този 

срок вписването на исковата молба губи действието 

си. Подчертано е, че чл. 115, ал. 2 ЗС въобще не 

разрешава въпроса дали друг, освен ищецът, чийто 

иск е уважен, е легитимиран да извърши 

отбелязването на влязлото в сила решение. 

Наличието на правен интерес от поискано 

отбелязване на влязло в сила решение на основание 

чл.115,ал.2 ЗС и чл.14 ПВ следва да се преценява от 

съдията по вписванията, а по жалба срещу негов отказ 

– от окръжния съд, който разглежда жалбата, тъй като 

съгласно чл.278,ал.2 ГПК, ако съдът отмени 

обжалваното определение, той решава сам въпроса по 

жалбата за наличието на правен интерес у лицето, 

което иска вписването, който е обуславящ по 

отношение на въпроса за наличието на предпоставки 

да бъде извършено вписването. 

В такъв случай кредиторът има интерес от вписването 

и съдията по вписванията трябва да го извърши. 

Новини 

Актуални ограничителни мерки във връзка с 

развитието на епидемията от коронавирус на 

територията на Република България 

Присъствените учебни занятия в институциите от 

системата на предучилищното и училищното 

образование се провеждат в съответствие с 

изготвените от Министерство на образованието и 

науката и Министерство на здравеопазването Насоки 

за работа на системата на предучилищното и 

училищното образование през учебната 2020-2021 

година в условията на COVID-19. Присъственото 

реализиране на дейностите във висшите училища, се 

осъществява съгласно изисквания на съответното 

висше училище при спазване на въведените със 

Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г. на министъра 

на здравеопазването противоепидемични мерки, като 

при възможност обучителният процес се провежда и 

от разстояние в електронна среда чрез използване на 

средствата на информационните и комуникационните 

технологии. (Заповед № РД-01-572 от 07.10.2020 г.) 

Езикови центрове, образователни центрове, 

занимални, организирани от юридически и физически 

лица предоставят услугите си в електронна среда, а 

при невъзможност при осигуряване на физическа 

дистанция между лицата от 1.5 метра и при спазване 

на определените в заповедта на министъра на 

здравеопазването противоепидемични мерки и 

указания. (Заповед № РД-01-572 от 07.10.2020 г.) 

Центровете за подкрепа на личностното развитие 

възобновяват своите занимания в съответствие с 

изготвените от Министерство на образованието и 

науката и Министерство на здравеопазването Насоки 

за работа на центровете за подкрепа за личностно 

развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в 

условията на COVID-19, публикувани на интернет 

страницата на Министерство на образованието и 

науката. (Заповед № РД-01-572 от 07.10.2020 г.) 

Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, 

изложения, в т.ч мероприятия на изложбената 

индустрия и други обществени мероприятия се 

препоръчва да се провеждат в неприсъствена 

(дистанционна форма), а при невъзможност могат да 

се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия 

им капацитет, при спазване на физическа дистанция 

от 1,5 м. и при спазване на определените в заповедта 

на министъра на здравеопазването 

противоепидемични мерки и указания. (Заповед № 

РД-01-572 от 07.10.2020 г.) 

Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, 

сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, 

творческото и музикално изкуство) могат да се 

организират и провеждат при заетост на местата до 50 

% от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. 
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в читалища, културни домове, частни обекти, военни 

клубове и други), при спазване на физическа 

дистанция от 1,5 м. и при спазване на определените в 

заповедта на министъра на здравеопазването 

противоепидемични мерки и указания. (Заповед № 

РД-01-572 от 07.10.2020 г.) 

Всички колективни и индивидуални спортни 

мероприятия с тренировъчен характер за всички 

възрастови групи на закрито се провеждат без 

публика. При провеждане на спортни състезания на 

открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, 

при заетост на местата не повече от 50%, настаняване 

на зрителите най-малко през една седалка и при 

спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и при 

спазване на определените в заповедта на министъра 

на здравеопазването противоепидемични мерки и 

указания. 

При провеждането на футболни мачове за класиране 

на Европейското първенство между националните 

отбори на Република България и Унгария на 

08.10.2020 г. и от турнира „Лига на нациите“ на УЕФА 

между националните отбори на Република България и 

Уелс на 14.10.2020 г. на Националния стадион „Васил 

Левски“ се допуска публика до 20% заетост на 

местата, настаняване на зрителите най-малко през 

две седалки и при спазване на физическа дистанция 

от 1,5 м. и при спазване на определените в заповедта 

на министъра на здравеопазването 

противоепидемични мерки и указания.  

При провеждане на спортни състезания на закрито се 

допуска публика, при настаняване на зрителите най-

малко през една седалка и при спазване на физическа 

дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече 

от 50% и при спазване на определените в заповедта 

на министъра на здравеопазването 

противоепидемични мерки и указания. (Заповед № 

РД-01-572 от 07.10.2020 г.) 

Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, 

нощни клубове и други подобни нощни заведения за 

развлечения на закрито и на открито се допускат при 

заетост на местата не повече от един човек на 

квадратен метър от общия им капацитет и при 

спазване на определените в заповедта на министъра 

на здравеопазването противоепидемични мерки и 

указания. (Заповед № РД-01-572 от 07.10.2020 г.) 

Групови празненства на открито и на закрито ( в т.ч 

сватби, кръщенета и други), се организират при 

спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и при 

спазване на определените в заповедта на министъра 

на здравеопазването противоепидемични мерки и 

указания. (Заповед № РД-01-572 от 07.10.2020 г.) 

Забраняват се посещения на външни лица/свиждания 

в лечебни заведения за болнична помощ, с 

изключение на свижданията на пациенти в 

терминален стадий. Забраната не се отнася за 

контролните органи при осъществяване на 

контролната им дейност. (Заповед № РД-01-572 от 

07.10.2020 г.) 

В специализираните институции за предоставяне на 

социални услуги и такива за социални услуги от 

резидентен тип за деца и възрастни се допускат 

посещения на външни лица по изключение и по 

преценка на директора на институцията при спазване 

на въведените противоепидемични мерки и 

представяне на декларация от посетителя, че не е в 

контакт със заразно болни, няма признаци на остро 

респираторно заболяване и ще спазва въведените 

противоепидемични мерки на територията на 

институцията. Ограничението не се отнася за 

контролните органи при осъществяване на 

контролната им дейност. (Заповед № РД-01-572 от 

07.10.2020 г.) 

Работният процес на колективните органи за 

управление и на служителите да се провежда при 

възможност в дистанционна форма (надомна 

работа/работа от разстояние) или да се установи 

работно време с променливи граници или работа на 

смени. Работодателите да утвърдят график за 

ползване на регламентирани почивки, където е 

приложимо, както и да прилагат други превантивни 

мерки и методи на работа, в зависимост от 

спецификата на съответната трудова дейност, които 

да осигуряват по-добро ниво на защита на 

работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени 

контакти на работните места.  (Заповед № РД-01-548 

от 30.09.2020 г.) 

При непосредствено обслужване на клиенти, 

изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е 

задължително използването на защитна маска за лице 

или предпазен шлем. По изключение се допуска 

обслужване на клиенти без защитна маска за лице или 

предпазен шлем, когато са осигурени механични 

прегради от стъкло или друг прозрачен материал, 

позволяващ влажно почистване или дезинфекция. 

(Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г.) 

Всички лица, когато се намират в закрити обществени 

места, в т. ч. транспортни средства за обществен 

превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, 

национални центрове по проблемите на общественото 

здраве, административни учреждения и други места, 

в които се обслужват или имат достъп гражданите, 

железопътни гари и автогари, летища, метростанции, 

търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи 

и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за 

лице за еднократна или многократна употреба или 
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друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, 

шал, шлем и др.), които се използват съгласно 

препоръките в заповедта. Изключение от 

задължението се допуска за: клиентите в местата за 

хранене и в питейните заведения, спортуващите на 

закрито за времето на физическата дейност, 

участниците в конгресно-конферентни мероприятия, 

брифинги, пресконференции и семинари по време на 

изказване (лекция, презентация и др.) при спазване 

на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите 

участници, участниците (водещи и гости) в 

телевизионни предавания при спазване на физическа 

дистанция от 1,5 м. от останалите участници. (Заповед 

№ РД-01-548 от 30.09.2020 г.) 

Поставянето на защитна маска за лице за еднократна 

или многократна употреба или друго средство, 

покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и 

др.) на всички открити обществени места е 

препоръчително. (Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 

г.) 

Въведена е временна забрана за влизане на 

територията на Република България на всички лица, 

независимо от тяхното гражданство, през всички 

гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен 

и автомобилен транспорт. Забраната не важи за 

българските граждани, гражданите на държави 

членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено 

кралство Великобритания и Северна Ирландия, на 

страни по Шенгенското споразумение (включително 

Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество 

Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на 

техните семейства (включително лицата, които са във 

фактическо съжителство с тях); гражданите на 

Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова 

Зеландия, Република Руанда, Република Корея, 

Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна 

република Уругвай, Обединените арабски емирства, 

Украйна, Република Северна Македония, Република 

Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и 

Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, 

Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и 

Република Турция; лицата със статут на постоянно, 

дългосрочно или продължително пребиваване на 

територията на Република България и членовете на 

техните семейства; лицата, притежатели на българска 

виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, както и 

лицата, които имат разрешение за пребиваване в 

държава-членка на Европейския съюз, Обединено 

кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в 

страна по Шенгенското споразумение (включително 

Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество 

Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на 

техните семейства. Определени са и други 

изключения, с които можете да се запознаете в 

заповедта на министъра на здравеопазването. 

Изключения се допускат и по отношение на 

определени транзитни преминавания.  (Заповед № 

РД-01-547 от 30.09.2020 г.) 

Всички лица, които са изключени от въведената 

забрана за влизане на територията на страната, 

описана по-горе, и които пристигат с начална точка 

на отпътуване от държави членки на Европейския 

съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна 

Ирландия, от страни по Шенгенското споразумение 

(включително Република Сан Марино, Княжество 

Андора, Княжество Монако и Държавата град 

Ватикан), от Австралийски съюз, Канада, Грузия, 

Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република 

Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна 

република Уругвай, Обединените арабски емирства, 

Република Сърбия, Република Беларус и Република 

Турция се допускат на територията на страната без да 

е необходимо да представят документ, показващ 

отрицателен резултат от изследване по метода на 

полимеразно верижна реакция за доказване на 

COVID-19. (Заповед № РД-01-547 от 30.09.2020 г.) 

Всички лица, които са изключени от въведената 

забрана за влизане на територията на страната, и 

които пристигат с начална точка на отпътуване от 

трети страни извън посочените в предходната точка 

се допускат на територията на Република България 

при предоставен документ, показващ отрицателен 

резултат от проведено до 72 часа преди влизането в 

страната изследване по метода на полимеразно 

верижна реакция за доказване на COVID-19, считани 

от датата на проведеното изследване, вписана в 

документа. В заповедта са определени изключения. 

(Заповед № РД-01-547 от 30.09.2020 г.) 

Българските граждани и лицата със статут на 

постоянно, дългосрочно или продължително 

пребиваване на територията на Република България и 

членовете на техните семейства по предходната 

точка, които не представят документ, показващ 

отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди 

влизането в страната изследване по метода на 

полимеразно верижна реакция за доказване на 

COVID-19 се поставят под карантина за срок от 14 дни 

в дома или в друго място за настаняване, в което 

лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, 

издадено от директора на съответната регионална 

здравна инспекция или оправомощено от него 

длъжностно лице. (Заповед № РД-01-547 от 

30.09.2020 г.) 

Директорът на съответната регионална здравна 

инспекция може да отмени издаденото предписание 

за поставяне под карантина на лицата по предходната 

точка, при представяне на документ, показващ 

отрицателен резултат от проведено до 24 часа от 

влизането в страната изследване по метода на 

полимеразно верижна реакция за доказване на 
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COVID-19. Предписанието се отменя в срок до 24 часа 

от представяне на документа, показващ отрицателен 

резултат от проведеното изследване по метода на 

полимеразно верижна реакция за доказване на 

COVID-19. (Заповед № РД-01-547 от 30.09.2020 г.) 

Други обнародвани нормативни актове 

ДВ, бр. 77 от 01.09.2020 г. 

Постановление № 218 от 17 август 2020 г. за 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане, приет с Постановление № 243 

на Министерския съвет от 1998 г. 

Постановление № 231 от 27 август 2020 г. за 

уреждане на отношенията, свързани със закриването 

на Държавната комисия по хазарта 

Постановление № 232 от 27 август 2020 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по бюджета 

на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. 

Постановление № 233 от 27 август 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 

2020 г. за финансово осигуряване на дейности по 

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната 

структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 

на Министерския съвет от 2020 г. 

Постановление № 234 от 27 август 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 № 235 от 27 август 2020 г. за 

допълнение на Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с Постановление № 

219 на Министерския съвет от 2017 г. 

Постановление № 236 от 27 август 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на отбраната за 2020 г. 

Постановление № 238 от 27 август 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на правосъдието за 2020 г. 

Постановление № 239 от 27 август 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерския съвет за 2020 г. 

Договор № РД-НС-01-4-4 от 14 август 2020 г. за 

изменение и допълнение на Националния рамков 

договор за медицинските дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и 

Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 

Протокол за сътрудничество и обмен между 

Министерството на образованието и науката на 

Република България и Министерството на 

образованието и науката на Украйна за учебните 

2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 години 

Наредба № 20 от 11 август 2020 г. за придобиване на 

квалификация по професията „Компютърен аниматор“ 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 

от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението 

на учениците 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 

от 2015 г. за условията и реда за прилагане на 

схемите за директни плащания 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 

от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост 

на националната железопътна система с 

железопътната система в рамките на Европейския 

съюз 

ДВ, бр.78 от 04.09.2020 г. 

Постановление № 240 от 31 август 2020 г. за 

допълнение на Наредбата за заплатите на 

служителите в държавната администрация, приета с 

Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 

г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на 

държавен противопожарен контрол 

Наредба № 21 от 11 август 2020 г. за придобиване на 

квалификация по професията „Монтьор на подемно-

транспортна техника“ 

Наредба № 23 от 27 август 2020 г. за начина за 

определяне на размера на възнагражденията на 

ректорите на държавните висши училища по 

договорите за управление, сключени с министъра на 

образованието и науката 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 

от 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на сгради за обществено обслужване в 
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областта на образованието и науката, 

здравеопазването, културата и изкуствата 

ДВ, бр.79 от 08.09.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

подземните богатства 

Постановление № 241 от 2 септември 2020 г. за 

допълнение на Наредбата за медицинската 

експертиза, приета с Постановление № 120 на 

Министерския съвет от 2017 г. 

Постановление № 242 от 3 септември 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 № 243 от 3 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерския съвет за 2020 г. 

Постановление № 244 от 3 септември 2020 г. за 

одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 

утвърдените разходи по области на 

политики/бюджетни програми по бюджета на 

Министерството на образованието и науката за 2020 

г. 

Постановление № 245 от 3 септември 2020 г. за 

приемане на Наредба за условията и реда за 

създаване, поддържане и ползване на 

информационните системи на кадастъра и на имотния 

регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до 

данните в други специализирани информационни 

системи 

Постановление № 246 от 3 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерския съвет за 2020 г. 

Постановление № 247 от 3 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. 

Постановление № 248 от 3 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. за 

предоставяне на финансов ресурс за подобряване на 

ликвидността на земеделски стопани – животновъди, 

отглеждащи едри и дребни преживни животни, и 

картофопроизводители, отсрочили кредитите си и 

намиращи се в невъзможност да ги погасят заради 

възникналата пандемия от COVID-19, съгласно 

Временна рамка за мерки за държавна помощ в 

подкрепа на икономиката в условията на сегашния 

епидемичен взрив от COVID-19 

Постановление № 249 от 3 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на 

Националния осигурителен институт за 2020 г. 

Постановление № 250 от 4 септември 2020 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 2020 г. 

за непредвидени и/или неотложни разходи за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия 

Постановление № 251 от 4 септември 2020 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане 

на Закона за защита на класифицираната 

информация, приет с Постановление № 276 на 

Министерския съвет от 2002 г. 

Постановление № 252 от 4 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи и 

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 

разходи по функционални области/бюджетни 

програми по бюджета на Националния статистически 

институт за 2020 г. 

Споразумение между правителството на Република 

България и правителството на Румъния за 

сътрудничество в областта на извънредните ситуации, 

подписано на 29 март 2019 г. в Букурещ 

Гаранционно споразумение между Република 

България, като Гарант, и Европейската инвестиционна 

банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за 

финансиране от 10 октомври 2019 г. между 

Европейската инвестиционна банка и „Български 

енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект 

„Междусистемна газова връзка Гърция – България“ 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за предоставяне на средства от Национален 

фонд „Култура“ 

Наредба № 22 от 11 август 2020 г. за придобиване на 

квалификация по професията „Търговски 

представител“ 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 

от 2015 г. за общообразователната подготовка 

ДВ, бр.80 от 11.09.2020 г. 

Правилник за изменение на Устройствения правилник 

на Патентното ведомство на Република България 
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Наредба за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за 

здравните изисквания към дрехите втора употреба 

Наредба № 3 от 3 септември 2020 г. за условията и 

реда за осъществяване на контрол върху дейността на 

развъдните организации 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 

от 2016 г. за профилираната подготовка 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 

от 2006 г. за управление на безопасността в 

железопътния транспорт 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка 

на техническата изправност на пътните превозни 

средства 

ДВ, бр.81 от 15.09.2020 г. 

Постановление № 253 от 10 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за 2020 г. за финансово 

осигуряване на дейности по национални програми за 

развитие на образованието 

Постановление № 254 от 10 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на външните работи за 2020 г. 

Постановление № 255 от 11 септември 2020 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

класифициране на растенията и веществата като 

наркотични, приета с Постановление № 293 на 

Министерския съвет от 2011 г. 

Спогодба между правителството на Република 

България и правителството на Черна гора за 

международни автомобилни превози на пътници и 

товари 

Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. за изискванията 

към дейността на централните депозитари на ценни 

книжа, централния регистър на ценни книжа и други 

лица, осъществяващи дейности, свързани със 

сетълмента на ценни книжа 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 

от 2006 г. за минималното ниво на кредитните 

рейтинги на банките и за определяне на държавите, 

международните финансови организации, пазарите и 

индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от 

Кодекса за социално осигуряване 

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. за 

приемане на фармако-терапевтично ръководство по 

анестезиология и интензивно лечение 

ДВ, бр.82 от 18.09.2020 г. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 

предучилищното и училищното образование 

Закон за ратифициране на Доброволното 

споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от 

Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE – 

Европейски инструмент за временна подкрепа с цел 

смекчаване на рисковете от безработица при 

извънредни обстоятелства вследствие на избухването 

на COVID-19, между Европейската комисия и 

Република България 

Закон за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 

г. относно търговията с някои стоки, които биха могли 

да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно 

наказание, изтезания или други форми на жестоко, 

нечовешко или унизително отношение или наказание 

Указ № 183 за освобождаване на Александър Борисов 

Парашкевов от длъжността извънреден и пълномощен 

посланик на Република България в Ислямска 

република Пакистан 

Указ № 184 за връщане за ново обсъждане в 

Народното събрание на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за съдебната власт, приет от 

44-то Народно събрание на 3 септември 2020 г., и 

мотивите към указа 

Постановление № 256 от 14 септември 2020 г. за 

създаване на Държавна агенция за научни 

изследвания и иновации 

Изменения към Международната конвенция за 

безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с 

измененията и допълненията 

Международен кодекс за безопасен превоз на насипно 

зърно 

Спогодба между Република България и Кралство 

Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно 

облагане по отношение на данъците върху доходите и 

предотвратяване на отклонението от данъчно 

облагане 

Правилник за устройството и дейността на 

Професионалния сержантски колеж за нуждите на 

Военновъздушните сили към Висшето 

военновъздушно училище „Георги Бенковски“ 

Правилник за допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за акцизите и данъчните 

складове 
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ДВ, бр.83 от 25.09.2020 г. 

Закон за оттегляне на резервата, направена от 

Република България по чл. 31 от Конвенцията за 

статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк 

на 28 септември 1954 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 7 август 

2012 г.) 

Постановление № 257 от 17 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на външните работи за 2020 г. 

Постановление № 258 от 17 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2020 г. 

Постановление № 259 от 17 септември 2020 г. за 

изменение и допълнение на Постановление № 73 на 

Министерския съвет от 2015 г. за определяне на 

второстепенните разпоредители с бюджет към 

министъра на вътрешните работи 

Постановление № 260 от 17 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на културата за 2020 г. 

Постановление № 261 от 17 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на образованието и науката за 2020 

г. 

Постановление № 262 от 17 септември 2020 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за условията и 

реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за 

обществени пътнически превози по автомобилния 

транспорт, предвидени в нормативните актове за 

определени категории пътници, за субсидиране на 

обществени пътнически превози по нерентабилни 

автобусни линии във вътрешноградския транспорт и 

транспорта в планински и други райони и за издаване 

на превозни документи за извършване на превозите, 

приета с Постановление № 163 на Министерския съвет 

от 2015 г. 

Постановление № 263 от 17 септември 2020 г. за 

одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на вътрешните работи за 2020 г. 

Постановление № 264 от 23 септември 2020 г. за 

допълнение на Методиката за определяне на линията 

на бедност за страната, приета с Постановление № 

241 на Министерския съвет от 2019 г. 

Изменения на Международния кодекс за 

конструкцията и оборудването на кораби, превозващи 

втечнени газове в наливно състояние (Кодекс IGC) 

Наредба за допълнение на Наредба № І-181 от 2002 

г. за регистрацията и отчета на моторните превозни 

средства, собственост на чуждестранни физически и 

юридически лица 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 

от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване, за които 

Министерството на здравеопазването субсидира 

лечебни заведения, и за критериите и реда за 

субсидиране на лечебни заведения 

ДВ, бр.83 от 25.09.2020 г. 

Закон за допълнение на Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. 

Закон за изменение на Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2020 г. 

Постановление № 265 от 24 септември 2020 г. за 

определяне размера на линията на бедност за 

страната за 2021 г. 

Постановление № 266 от 25 септември 2020 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и 

методологията за извършване на оценка на 

въздействието, приета с Постановление № 301 на 

Министерския съвет от 2016 г. 

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 № 8 

от 2011 г. за сечите в горите 

Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата 

среда и информационното и библиотечното 

осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие 

Наредба № 12 от 11 септември 2020 г. за системата за 

търсене и спасяване при авиационно произшествие 

Поправка в Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи 

за проверка на техническата изправност на пътните 

превозни средства (ДВ, бр. 80 от 2020 г.) 
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