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Международни правни актове в оригиналната им версия на английски 
език: 

 ИЗМЕНЕНИЯ на Стандарт за работа със защитни покрития на специализираните 
баластни танкове за морска вода на всички видове кораби и на двойна бордова 
обшивка на товарните помещения на бълкерите  

 СТАНДАРТ за работа със защитни покрития на специализираните баластни танкове за 
морска вода на всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните 
помещения на бълкерите – изм., ДВ, бр. 54 от 29.06.2021 г., в сила от 1.07.2014 г.  

 ИЗМЕНЕНИЯ на Стандарт за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени 
танкове на танкери за суров нефт  

 СТАНДАРТ за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на 
танкери за суров нефт – изм., ДВ, бр. 54 от 29.06.2021 г., в сила от 1.07.2014 г.  

 СПОГОДБА 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  

Българско законодателство на английски език: 

1. Закон за индустриалните паркове – нов, обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.  
2. Закон за защита на конкуренцията – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 

26.02.2021 г. 
3. Кодекс за социално осигуряване – изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5.03.2021 г., изм., бр. 21 

от 12.03.2021 г. 
4. Закон за управление на отпадъците – изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5.03.2021 г., в сила от 

5.03.2021 г. 
5. Закон за електронните съобщения – изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г. 
6. Закон за Българската телеграфна агенция – изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г. 
7. Закон за здравното осигуряване – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 

12.03.2021 г. 
8. Закон за здравето – доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 12.03.2021 г. 
9. Закон за мерките срещу изпирането на пари – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. 
10. Закон за мерките срещу финансирането на тероризма – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 

12.03.2021 г. 
11. Закон за енергийната ефективност – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 

12.03.2021 г. 
12. Закон за развитието на академичния състав в Република България – доп., ДВ, бр. 21 от 

12.03.2021 г. 
13. Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на 

гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и на членовете на 
техните семейства – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. 

14. Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 
12.03.2021 г., в сила от 1.06.2021 г. 

15. Закон за насърчаване на заетостта – изм., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 
1.06.2021 г. 

16. Закон за туризма – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. 
17. Закон за българите, живеещи извън Република България – изм., ДВ, бр. 21 от 

12.03.2021 г. 
18. Закон за автомобилните превози – изм., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. 
19. Закон за държавната собственост – изм., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. 
20. Закон за защитените територии – изм., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. 
21. Закон за опазване на околната среда – изм., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. 
22. Изборен кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 1.05.2021 г., в сила от 1.05.2021 г.; изм. с 

Решение № 5 от 27.04.2021 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 37 от 7.05.2021 г.; 
Решение № 9 от 2.07.2021 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 58 от 13.07.2021 г. 
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