
Новости в "АПИС-СОФИТА" през месец октомври 2020 г. 

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски 
език: 

 МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасен превоз на насипно зърно  

 АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 
1974 г. (Консолидиран текст) – изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г., в сила от 
1.01.2020 г.  

 ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на 
море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.402(96) на 
Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 19 май 
2016 г. В сила за Република България от 1.01.2020 г.) (Обн. - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) 

 ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на 
море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.404(96) на 
Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 19 май 
2016 г. В сила за Република България от 1.01.2020 г.) (Обн. - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) 

 ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на 
море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.409(97) на 
Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 25 
ноември 2016 г. В сила за Република България от 1.01.2020 г.) (Обн. - ДВ, бр. 82 от 
2020 г.) 

 ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на 
море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.421(98) на 
Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 15 юни 
2017 г. В сила за Република България от 1.01.2020 г.) (Обн. - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) 

 ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на 
море от 1974 г. с измененията и допълненията (Приети с Резолюция MSC.436(99) на 
Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 
2018 г. В сила за Република България от 1.01.2020 г.) (Обн. - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) 

 СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на 
Черна гора за сътрудничество при бедствия, подписано на 26 юли 2019 г. в Подгорица 

 ИЗМЕНЕНИЯ от 2018 г. на Кодекса на Морската трудова конвенция от 2006 г.  

 МОРСКА ТРУДОВА КОНВЕНЦИЯ, 2006 г., на Международната организация на труда – 
изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 20.10.2020 г., в сила от 26.12.2020 г.  

 МЕМОРАНДУМ за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията 
посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията – oбн., ДВ, 
бр. 87 от 9.10.2020 г., в сила за Република България от 1.06.2020 г., изм. и доп., бр. 
87 от 9.10.2020 г., в сила от 1.06.2020 г.  

 ПРОТОКОЛ за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в 
борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с 
корупцията  

 СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на 
Република Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически 
и служебни паспорти – изм., ДВ, бр. 89 от 16.10.2020 г., в сила от 29.10.2020 г.  

 ИЗМЕНЕНИЕ на Споразумението между правителството на Република България и 
правителството на Република Индонезия за освобождаване от визи на притежателите 
на дипломатически и служебни паспорти  

Българско законодателство на английски език: 

1. Закон за Министерството на вътрешните работи – изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 
г. 

2. Закон за електронната идентификация – изм., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г. 
3. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – изм., ДВ, бр. 60 от 

7.07.2020 г., в сила от 1.10.2020 г. 
4. Закон за ипотечните облигации – изм., ДВ, бр. 64 от 18.07.2020 г., в сила от 

21.08.2020 г. 
5. Кодекс на труда – доп., ДВ, бр. 64 от 18.07.2020 г., в сила от 21.08.2020 г. 
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http://web.apis.bg/p.php?i=25172
http://web.apis.bg/p.php?i=25074
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6. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците 
– изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 18.07.2020 г., в сила от 18.07.2020 г., изм., бр. 71 от 
11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г. 

7. Закон за енергията от възобновяеми източници – изм., ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г. 
8. Закон за пчеларството – изм., ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г. 
9. Закон за управление на агрохранителната верига – изм., ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г., в 

сила от 21.07.2020 г. 
10. Закон за фуражите – доп., ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г. 
11. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина – изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 

28.07.2020 г. 
12. Закон за здравето – изм., ДВ, бр. 67 от 28.07.2020 г. 
13. Закон за хората с увреждания – изм., ДВ, бр. 67 от 28.07.2020 г. 
14. Кодекс за социално осигуряване – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г. 
15. Закон за резерва на въоръжените сили на Република България – изм., ДВ, бр. 69 от 

4.08.2020 г. 
16. Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната 

сигурност – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г. 
17. Закон за специалните разузнавателни средства – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г. 
18. Закон за киберсигурност – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г. 
19. Закон за корпоративното подоходно облагане – изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г. 
20. Закон за частната охранителна дейност – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г. 
21. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 

8.09.2020 г. 
22. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

– изм., ДВ, бр. 88 от 13.10.2020 г. 
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