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Международни правни актове в оригиналната им версия на английски 
език: 

 МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 
г. (Кодекс HSC 2000)  

 ИЗМЕНЕНИЯ на Техническите разпоредби, касаещи средствата за достъп при 
извършване на инспекции  

 ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ относно средствата за достъп за проверки – изм., ДВ, бр. 
80 от 24.09.2021 г., в сила от 1.01.2006 г. 

 ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за търсене и спасяване по море, 1979 г.  

 МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за търсене и спасяване по море, 1979 – изм. и доп., ДВ, 
бр. 79 от 21.09.2021 г., в сила от 1.07.2006 г. 

Българско законодателство на английски език: 

1. Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружества за 
секюритизация – нов, обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. 

2. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание – нов, обн., ДВ, бр. 
65 от 6.08.2021 г., в сила от 6.08.2021 г. 

3. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. – изм. и доп., ДВ, 
бр. 77 от 16.09.2021 г., в сила от 1.09.2021 г. 

4. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. – изм. и доп., 
ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г. 

5. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. – доп., ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г., 
в сила от 16.09.2021 г. 

6. Кодекс за социално осигуряване – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г., в сила от 
16.09.2021 г. 

7. Закон за акцизите и данъчните складове – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г., в 
сила от 16.09.2021 г. 

8. Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство – изм. и 
доп., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г. 

9. Наказателно-процесуален кодекс – изм., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г. 
10. Закон за защита на класифицираната информация – изм., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г. 
11. Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – 

изм., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г. 
12. Закон за движението по пътищата – изм., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г. 
13. Закон за съдебната власт – изм., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г. 
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