
Новости в АПИС ПРАВО през м. януари 2021 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство 
Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и 
предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане 

Изменени закони: 

 ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 21.01.2021 г. за приемане на актуализиран Списък на 
защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и 
на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван 
недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2021 г. 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и 
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, 
както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици 

 НАРЕДБА № Т-РД-04-1 от 22.01.2021 г. за реда за предоставяне на безвъзмездни 
средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за 
компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19 

 НАРЕДБА за антидопинговата дейност 

 НАРЕДБА за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за 
обучение на студенти със сключени договори с работодател 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1819 на НСИ от 18.12.2020 г. и № РД-05-1026 на НАП от 18.12.2020 
г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за 
дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица 
(Приложения № 1 - 3) 

Други: 

 СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2021 г. 

 УКАЗ № 9 за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. 
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 УСТАВ на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на 
стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши 
училища и научни организации 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 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 
13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и 
удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за вписванията 

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на 
аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти 

 НАРЕДБА № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и 
кадастралните регистри 

 НАРЕДБА за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта 

 НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства 

 НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки 

 НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и 
служители в рамките на предоставяне на услуги 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване 
на дейностите по контрол на пътното движение 

Тарифи: 

 ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и от областните управители 

Други: 

 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. 

 НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР за медицинските дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 

Отменени подзаконови актове: 

Правилници: 
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 ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация 

Наредби: 

 НАРЕДБА № Н-2 от 2.07.2012 г. за определяне като негодно на игрално и 
комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му 

 НАРЕДБА за антидопинговата дейност 

 НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на 
опасни отпадъци 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 ДДС № 09 от 22.12.2020 г. относно годишното счетоводно приключване и представяне 
на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна 
информация за 2020 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2020 
г. на бюджетните организации 

 ДДС № 10 от 30.12.2020 г. относно Единната бюджетна класификация за 2021 г. и 
други въпроси 

 УКАЗАНИЕ № 91-00-489 от 30.12.2020 г. относно прилагането на чл. 103 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ № АД-1 от 4.01.2021 г. по прилагането на чл. 93 от Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

 ДДС № 01 от 15.01.2021 г. относно изготвянето и представянето през 2021 г. на 
месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от 
Европейския съюз и на сметките за чужди средства 

 УКАЗАНИЯ ДР № 1 от 18.01.2021 г. относно изпълнението на държавния бюджет и на 
сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година 

 УКАЗАНИЯ ДР № 2 от 18.01.2021 г. относно съдържанието, реда и сроковете за 
представяне в Министерството на финансите на заявките за лимити за плащания през 
2021 година 

 УКАЗАНИЯ ФО № 1 от 18.01.2021 г. относно съставянето и изпълнението на бюджетите 
на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година 

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 

 УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 по Схема за набиране на заявления за подкрепа 
BG16RFOP002-2.095 "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от 
временните противоепидемични мерки" 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-220 от 22.12.2020 г. относно Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г.) и Закона за 
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 
4.12.2020 г.) 

 НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ и техните отговори за безвъзмездна финансова 
помощ за малки и средни предприятия 

 ЗАПОВЕД № ЗЦУ-11 от 5.01.2021 г. за утвърждаване на ред и формат за подаване на 
трансгранични данъчни схеми съгласно чл. 143я3, ал. 3 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс 

Министерство на труда и социалната политика 

Писма и указания 
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 ЗАПОВЕД № РД-06-45 от 22.12.2020 г. за утвърждаване на Списък с кодовете на 
икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за 
осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода на обявено 
извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, с решение на 
Народното събрание или на Министерския съвет 

 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване 2030 

Министерство на здравеопазването 

 ЗАПОВЕД № РД-01-724 от 22.12.2020 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-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания 
срещу COVID-19 на територията на цялата страна от 27.12.2020 г. 

 КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР в отрасъл Здравеопазване - 2020 г. 

Министерство на отбраната 

 ЗАПОВЕД № ОХ-1070 от 29.12.2020 г. за определяне на условията и реда за 
изпращане на специализации и командироване в чужбина на военнослужещи и 
цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и Българската армия 

 ЗАПОВЕД № ОХ-10 от 6.01.2021 г. за създаване на организация за подбор, 
дългосрочно командироване на военнослужещи и цивилни служители на длъжности в 
задгранични представителства на Р България, международни организации или други 
международни инициативи извън територията на страната и оперативни процедури 
преди, по време и след дългосрочна командировка 

Министерство на образованието и науката 

 АНЕКС № Д01-342 от 7.12.2020 г. към Колективния трудов договор за системата на 
предучилищното и училищното образование № Д01-197 от 17.08.2020 г. 

 ЗАПОВЕД № РД09-137 от 15.01.2021 г. за утвърждаване на Правила за определяне на 
работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на 
центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа 
на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно 
развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на 
астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и 
на Националния дворец на децата за 2021 г. 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Повишаване компетентностите на преподавателите от 
държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители" 

Министерски съвет 

 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 
2021-2030 г. 

Комисия за финансов надзор 

Надзор на инвестиционната дейност 

 НАСОКИ относно таксите за постигнати резултати в ПКИПЦК и в определени видове 
АИФ 

Национална здравноосигурителна каса 
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 УКАЗАНИЕ № РД-16-74 от 23.12.2020 г. относно прилагане на разпоредбите, които 
обвързват компетентността на Националната здравноосигурителна каса съгласно част 
втора (Права на гражданите) на Споразумението за оттеглянето на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия 

 ПРАВИЛА за условията и реда за заплащане на средства на изпълнителите на 
болнична медицинска помощ на допълнителни трудови възнаграждения на 
медицинския персонал за срока на обявена извънредна епидемична обстановка 
поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за 
здравето 

 ПРАВИЛА за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. 

 ПРАВИЛА за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко 
тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на 
извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на назначаваните 
специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-
диагностични дейности – 2021 г. 

Българска народна банка 

 УКАЗАНИЕ № БНБ-115023 от 18.12.2020 г. за определяне на съдържанието и реда за 
предоставяне на информация за статистиката на платежния баланс, международната 
инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа 

 УКАЗАНИE за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път 
чрез Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ 

Национален осигурителен институт 

Въпроси и отговори 

 Отговор на НОИ от 11.01.2021 г. във връзка с чл. 10 от Закона за бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2021 г. 

Централна избирателна комисия 

 РЕШЕНИЕ № 1949-НС от 21.01.2021 г. на ЦИК относно приемане на хронограма за 
изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. 

 РЕШЕНИЕ № 1941-МИ от 21.01.2021 г. на ЦИК относно опаковане, предаване и 
съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на ОИК и на общинската 
администрация от нови и частични избори 

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРАВО"   
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