
Новости в "АПИС-СОФИТА" през месец март 2021 г. 

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски 
език: 

 КОДЕКС за нивата на шума на борда на корабите  

 МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за кораби, опериращи в полярни води (Полярен кодекс)  

 СПОРАЗУМЕНИЕ за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и 
присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка  

Българско законодателство на английски език: 

1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. – нов, обн., ДВ, бр. 104 
от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г. 

2. Закон за българския жестов език – нов, обн., ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 
6.02.2021 г. 

3. Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – 
изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 24.11.2020 г. 

4. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 
Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г. 

5. Кодекс за търговското корабоплаване – изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г. 
6. Закон за резерва на въоръжените сили на Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 

109 от 22.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г. 
7. Закон за радиото и телевизията – изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 

22.12.2020 г. 
8. Граждански процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г., в сила от 

30.06.2021 г., изм., бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 6.02.2021 г. 
9. Наказателно-процесуален кодекс – изм., ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 6.02.2021 

г. 
10. Наказателен кодекс – изм., ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 6.02.2021 г. 
11. Закон за енергетиката – изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 2.02.2021 г. 
12. Закон за енергията от възобновяеми източници – изм., ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила 

от 2.02.2021 г. 
13. Закон за местното самоуправление и местната администрация – изм., ДВ, бр. 9 от 

2.02.2021 г., в сила от 2.02.2021 г. 
14. Закон за железопътния транспорт – изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г.  
15. Закон за публичните предприятия – изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г.  
16. 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 
– доп., ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г., в сила от 9.02.2021 г., изм. и доп., бр. 14 от 
17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г. 

17. Закон за хазарта – изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г., в сила от 9.02.2021 г.  
18. Закон за лечебните заведения – изм., ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г., в сила от 9.02.2021 г.  
19. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина – доп., ДВ, бр. 11 от 

9.02.2021 г. 
20. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност – изм. и доп., 

ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г., в сила от 9.02.2021 г.  
21. Закон за банковата несъстоятелност – изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила 

от 12.02.2021 г. 
22. Закон за пазарите на финансови инструменти – изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 

г., в сила от 12.02.2021 г. 
23. Закон за гарантиране на влоговете в банките – изм., ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., в 

сила от 12.02.2021 г. 
24. Кодекс за социално осигуряване – изм., ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила от 

12.02.2021 г. 
25. Закон за Българската народна банка – изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила 

от 12.02.2021 г. 
26. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество – доп., ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила от 12.02.2021 г. 
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27. Закон за публичното предлагане на ценни книжа – изм., ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., в 
сила от 12.02.2021 г. 

28. Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 
колективно инвестиране – изм., ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила от 12.02.2021 г. 

29. Закон за платежните услуги и платежните системи – изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 
12.02.2021 г., в сила от 12.02.2021 г. 

30. Закон за пчеларството – изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г. 
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