
Новости в АПИС ПРАВО през м. февруари 2021 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за българския жестов език 

Изменени закони: 

 АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 ЗАКОН за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с 
нефт и продукти от нефтен произход 

 ЗАКОН за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници 

 ЗАКОН за гражданското въздухоплаване 

 ЗАКОН за енергетиката 

 ЗАКОН за кредитните институции 

 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 местните данъци и такси 

 ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи 

 ЗАКОН за пчеларството 

 ЗАКОН за съдебната власт 

 ЗАКОН за устройство на територията 

 ЗАКОН за хазарта 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 1.02.2021 г. за структурни промени в системата на 
здравеопазването 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 04.02.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по 
подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г. 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за 
храните 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 3 от 27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични 
животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в 
областните дирекции по безопасност на храните 

 НАРЕДБА № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за 
процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност 

 НАРЕДБА № 5 от 09.02.2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на 
продукти за растителна защита 
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 НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност 
и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия 
и на сградите и съоръженията 

 НАРЕДБА за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни 
игри, за които се издават лицензи 

 НАРЕДБА за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол 
върху хазартните игри и игралното оборудване 

 НАРЕДБА за общите изисквания към игралните зали, казината, централния пункт и 
пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или 
сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и 
необходимото техническо оборудване за контрол 

 НАРЕДБА за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и 
контрола върху тази дейност 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на 
Държавната нивелачна мрежа 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-114 от 17.02.2021 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 
87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО 
за промени на авансовите вноски 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-70 от 1.02.2021 г. за определяне списък на общини с безработица, 
със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 година. 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 2266 от 12.02.2020 г. по административно дело № 5355 от 2019 г. 

 РЕШЕНИЕ за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към 
българската държава и нацията 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

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

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, 
достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол 

 НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за 
директни плащания 

 НАРЕДБА № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници 

 НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми 
и мерки за директни плащания 

 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. 
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 НАРЕДБА № 8121з-531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на 
дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и 
обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от 
търговци и контрола върху тях 

 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 
„учител“ 

 НАРЕДБА за Националния туристически регистър 

Тарифи: 

 ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за хазарта 

Други: 

 УСЛОВИЯ и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени 
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински 
цели, заплащани напълно или частично от НЗОК 

Отменени подзаконови актове: 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични 
животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови 
материали извън обектите, регистрирани в РВМС 

 НАРЕДБА № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите 
в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 
хората с увреждания 

 НАРЕДБА № Н-3 от 4.09.2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на 
вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и 
за предоставяните електронни услуги 

 НАРЕДБА № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, 
заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със 
заповедното производство 

 НАРЕДБА за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за 
храни и фуражи в Република България 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ за нивелация I и II клас 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 № ФО-8 от 5.02.2021 г. относно изготвянето и представянето през 2021 г. на 
месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от 
Европейския съюз, на сметките за чужди средства на общините, за капиталовите 
разходи, както и на информация за очакваното изпълнение на общинския бюджет за 
2021 г. по месеци и за очакваните разходи за текущия и за следващия месец по 
отделни проекти, финансирани чрез средства от Европейския съюз 

 № ФО-11 от 11.02.2021 г. относно изготвяне и предаване на планови и отчетни данни 
за капиталови разходи за 2021 г. чрез информационната система за общините - модул 
"Капиталови разходи и текущи ремонти" – допълнителни разяснения, указания за реда 
за планиране и отчитане на някои капиталови разходи за 2021 г. и изготвяне и 
предаване на отчет за м. януари 2021 г. 

http://web.apis.bg/p.php?i=2345191
http://web.apis.bg/p.php?i=2955316
http://web.apis.bg/p.php?i=4163930
http://web.apis.bg/p.php?i=586519
http://web.apis.bg/p.php?i=3946047
http://web.apis.bg/p.php?i=212179
http://web.apis.bg/p.php?i=358416
http://web.apis.bg/p.php?i=570546
http://web.apis.bg/p.php?i=3764565
http://web.apis.bg/p.php?i=2447780
http://web.apis.bg/p.php?i=341836
http://web.apis.bg/p.php?i=4524498
http://web.apis.bg/p.php?i=4530211


 УКАЗАНИЯ БЮ № 1 от 10.02.2021 г. за подготовката и представянето на бюджетните 
прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022-2024 г. 

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 

 РАЗЯСНЕНИЯ относно последните изменения в Закона за данък върху добавената 
стойност във връзка с декларирането и отчитането на данъка 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-26 от 12.02.2021 г. относно приложение на нулева ставка на 
данъка върху добавената стойност за доставка на ин витро диагностични медицински 
изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и за доставката на услуги, 
пряко свързани с тези изделия, съгласно разпоредбата на чл. 36б и за вътреобщностно 
придобиване на основание чл. 64а от Закона за данък върху добавената стойност в 
сила от 1.01.2021 г. до 31 декември 2022 г. включително 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-22 от 10.02.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда 
за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените 
при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 
2021 г.) 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-24 от 6.01.2021 г. относно данъчно третиране на безвъзмездна 
помощ по реда Закона за корпоративното подоходно облагане 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-126 от 29.01.2021 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона 
за данък върху добавената стойност при доставки на инструментална екипировка 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-118 от 29.01.2021 г. относно данъчно третиране на доставки на 
стоки втора употреба съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената 
стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1893 от 11.12.2020 г. относно прилагане на Закона за местните 
данъци и такси във връзка със сключен договор за отстъпено право на строеж 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1946 от 23.12.2020 г. относно размер и срок за заплащане на 
алтернативен данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в 
игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за 
корпоративното подоходно облагане 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-297 от 29.12.2020 г. относно данъчно третиране на доставка на 
стоки към данъчно задължено лице, внесени на територията на друга държава членка 
по Закона за данък върху добавената стойност 

Министерство на труда и социалната политика 

Писма и указания 

 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по заетостта през 2021 г. 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Активиране на неактивни лица" - 2021 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Мелпомена" – 2021/2022 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Помощ за пенсиониране" - 2021 

 ПРОГРАМА за обучение и заетост на продължително безработни лица - 2021 

Министерство на здравеопазването 

 ЗАПОВЕД № РД-01-51 от 26.01.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на 
територията на Република България, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г. 

 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ за COVID-19 за пътуващите до България 

 ЗАПОВЕД № РД-01-105 от 16.02.2021 г. за въвеждане на временна забрана за влизане 
на територията на Република България, считано от 17.02.2021 г. до 30.04.2021 г. 
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 УКАЗАНИЯ за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 
април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във 
връзка с COVID-19 

Министерство на образованието и науката 

 ЗАПОВЕД № РД09-223 от 22.01.2021 г. за утвърждаване на Правила за условията и 
реда за предоставяне на средствата по чл. 105, ал. 1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г. на държавните висши училища 

 ЗАПОВЕД № РД09-290 от 29.01.2021 г. за организация на обучението от 1.02.2021 г. 
до 17.03.2021 г. 

Министерство на отбраната 

 ПРОГРАМА за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на 
Република България 2032 

 УКАЗАНИЯ относно месечното разпределение и отчитането на субсидията чрез 
бюджета на Министерството на отбраната за Съюза на ветераните от войните на 
България (СВВБ), посочени в чл. 11 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. 

Министерство на земеделието, храните и горите 

 УКАЗАНИЯ от 27.01.2021 г. към бизнес операторите, стопанисващи обекти 
регистрирани или одобрени по реда на Закона за храните 

Министерски съвет 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за развитие на физическата активност, физическото 
възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност 2021 – 2022 г. 

Национална здравноосигурителна каса 

 МЕХАНИЗЪМ, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим 
за 2021 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната 
медицинска помощ 

 МЕТОДИКА за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на 
бюджета на НЗОК, приложим за 2021 г. за медицинските изделия, заплащани напълно 
в условията на болничната медицинска помощ, приет с Решение № РД-НС-04-4 от 
12.01.2021 г. 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-7 от 12.02.2021 г. за дейността на комисията в ЦУ на 
НЗОК и реда за разглеждане на заявления за заплащане на Клинична пътека № 168 
(№ 168.1 и № 168.2) "Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания" 

Българска народна банка 

 ОБЩИ УСЛОВИЯ на Българска народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и 
монети по обявена стойност 

Централна избирателна комисия 

 РЕШЕНИЕ № 1961-НС от 27.01.2021 г. на ЦИК относно регистрация на партии и 
коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

 РЕШЕНИЕ № 1990-НС от 5.02.2021 г. на ЦИК относно изисквания към организацията и 
технологията на компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и 
издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за 
народни представители на 4 април 2021 г. 
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 РЕШЕНИЕ № 1992-НС от 5.02.2021 г. на ЦИК относно условията и реда за образуване 
на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните 
избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни 
представители, насрочени на 4 април 2021 г. 

 РЕШЕНИЕ № 1993-НС от 5.02.2021 г. на ЦИК относно условията, реда и организацията 
за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в 
изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. 

 РЕШЕНИЕ № 1994-НС от 5.02.2021 г. на ЦИК относно определяне на условията и реда 
за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 4 
април 2021 г. 

 РЕШЕНИЕ № 1999-НС от 9.02.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за 
народни представители в изборите на 4 април 2021 г. 

 РЕШЕНИЕ № 2064-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане 
на предизборна кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

 РЕШЕНИЕ № 2108-НС от 18.02.2021 г. на ЦИК относно съставяне, обявяване, 
поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за изборите за 
народни представители на 4 април 2021 г. 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРАВО"   
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