Новости в АПИС ПРАВО през м. ноември 2020 г.
Подбрани нови, изменени или отменени закони
Изменени закони:











ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за електронната търговия
ЗАКОН за защита от шума в околната среда
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
ЗАКОН за регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

Международни актове:


МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS
Code)

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове
Нови подзаконови актове:
Постановления:



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 от 10.11.2020 г. за одобряване на мерки за осигуряване на
равнопоставен достъп на гражданите до медицинска помощ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 от 26.11.2020 г. за определяне на условията и реда за
изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически
дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за
осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена
извънредна епидемична обстановка

Правилници:


ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социалните услуги

Наредби:



НАРЕДБА № 8 от 05.11.2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция,
дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите
по животните
НАРЕДБА № 9 от 06.11.2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията
и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и
униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в
нейните структури и в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите

Заповеди:


ЗАПОВЕД № РД-01-61 от 22.10.2020 г. за определяне на коефициент на трудов
травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г.

Други:







РЕШЕНИЕ № 15 от 17.11.2020 г. по конституционно дело № 4 от 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 4887 от 27.04.2020 г. по административно дело № 12586 от 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 260 на БНБ от 21.07.2020 г. за пускане в обращение на златна
възпоменателна монета „Рождество Христово“ от серията „Българска иконография“
РЕШЕНИЕ № 343 на БНБ от 29.09.2020 г. за изваждане от обращение на банкнотите с
номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното
събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или
карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2021 г.

Изменени подзаконови актове:
Постановления:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 на МС от 25.06.2020 г. за приемане на Списък на
професионални направления и защитени специалности

Правилници:




ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи

Наредби:





НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на биологични агенти при работа
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова
помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за
периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти
НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Тарифи:


ТАРИФА за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и
националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Други:



КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
за 2020 – 2022 г.

Отменени подзаконови актове:
Наредби:


НАРЕДБА № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията
и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и
униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите,

нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия
по чл. 163 от Закона за горите

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства
Министерство на финансите


УКАЗАНИЯ № УК-3 от 4.11.2020 г. относно отчитането на критериите за избор на
първични дилъри на ДЦК

Национална агенция за приходите
Разяснения





РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1550 от 28.09.2020 г. относно деклариране съгласно Закона за
данъците върху доходите на физически лица на получен доход от чужбина, свързан с
прекратяване на застрахователен договор
РАЗЯСНЕНИЕ № 94-Б-229-1 от 16.09.2020 г. относно определяне качеството "местно
лице" на България по чл. 4 от ЗДДФЛ
РАЗЯСНЕНИЕ № 26-О-151 от 4.09.2020 г. относно задължението за подаване на отчет
по държави съгласно чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-06-18 от 27.10.2020 г. относно изтичане на лиценз за игрален
обект, за който има висящо искане за издаване на такъв

Министерство на здравеопазването




ЗАПОВЕД № РД-19-7 от 29.10.2020 г. за определяне броя на местата за
специализанти, финансирани от държавата за 2021 г.
ЗАПОВЕД № РД-01-648 от 10.11.2020 г. за въвеждане на задължителна регистрация,
съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за
регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
ЗАПОВЕД № РД-01-655 от 13.11.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични
мерки на територията на Република България, считано от 14.11.2020 г. до 30.11.2020
г.

Министерство на земеделието, храните и горите






ЗАПОВЕД РД09-866 от 29.10.2020 г. за организиране извършването на проверки в
заведенията за хранене и развлечения, контролирани от БАБХ, за стриктното спазване
на временните противоепидемични мерки на територията на Република България
ПРАВИЛА при администриране на системата на лицензиране на вноса на земеделски
продукти от трети страни
УКАЗАНИЯ за внос на етилов алкохол, получен от земеделски продукти
УКАЗАНИЯ за внос на продукти от сектора на свинското месо
УКАЗАНИЯ за издаване на лицензии за внос на мляко и млечни продукти

Министерство на вътрешните работи


НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за интегрирано гранично управление в Република България
2020-2025

Министерство на образованието и науката


ЗАПОВЕД № РД09-3158 от 11.11.2020 г. относно аргументирано предложение от
директорите на училища до министъра на образованието и науката за преминаване
към обучение от разстояние в електронна среда за определен период







ЗАПОВЕД № РД09-3171 от 12.11.2020 г. за организиране обучението от разстояние в
електронна среда чрез използване на средствата на информационните и
комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците
от V до XII клас
ЗАПОВЕД № РД09-3172 от 12.11.2020 г. за преминаване към обучение от разстояние в
електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или
регионалната здравна инспекция
ЗАПОВЕД № РД09-3217 от 13.11.2020 г. относно отсъствията в периода от 13.11.2020
г. до 31.12.2020 г. на децата, записани за задължително предучилищно образование, в
детски градини и в училища на територията на Столична община
ЗАПОВЕД № РД09-3310 от 18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства за
лице (защитна маска/защитен шлем)

Министерство на околната среда и водите


УКАЗАНИЕ № 05-08-3043 от 5.11.2020 г. относно процедирането на инвестиционни
предложения, планове и програми по реда на глава VI от Закона за опазване на
околната среда и номенклатура на издаваните индивидуалните административни
актове

Национална здравноосигурителна каса






УСЛОВИЯ И РЕД № РД-16-63 от 12.11.2020 г. за отпускане на лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване срока на валидност на
протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, във връзка с
въведената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България
УКАЗАНИЯ № РД-16-54 от 29.07.2020 г. относно реда за предписване и отпускане на
медицински изделия от списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща
в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК
заплаща за всяка група
УКАЗАНИЕ № РД-16-36 от 29.04.2020 г. за работа със списък на диетични храни за
специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от
НЗОК

Национален осигурителен институт
Въпроси и отговори
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НОИ от 14.10.2020 г. във връзка с чл. 47 от Закона за насърчаване на
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54е, ал. 1 от КСО
54ж, ал. 3 от КСО
3, ал. 5 от НОИПОБ
54б, ал. 7 от КСО

Агенция по обществени поръчки



ЕТИЧЕН КОДЕКС на служителите в Агенцията по обществени поръчки
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-13 от 16.11.2020 г. относно публикации чрез
Централизираната автоматизирана електронна система "Електронни обществени
поръчки" (ЦАИС ЕОП) на обявления за възложена поръчка по договори, сключени въз
основа на рамкови споразумения на Централния орган за покупки (ЦОП)
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