
Новости в АПИС ПРАВО през м. октомври 2020 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Изменени закони: 

 ИЗБОРЕН КОДЕКС 

 ЗАКОН за марките и географските означения 

 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 

 ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи 

 ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели 

 ЗАКОН за съдебната власт 

 ЗАКОН за убежището и бежанците 

 ЗАКОН за устройство на територията 

Международни актове: 

 МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за системите за пожарна безопасност (FSS Code) (Приет с 
Резолюция MSC.98(73) на Комитета по морска безопасност на Международната морска 
организация на 5 декември 2000 г. ) 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 от 15.10.2020 г. за одобряване на допълнителни 
разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на 
училищата 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 5 от 30.09.2020 г. за здравните изисквания към животните, от които се 
добиват храни 

 НАРЕДБА № 7 от 09.10.2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно 
изпитване на храни 

 НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28.09.2020 г. за условията и реда за проектиране, 
изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на 
автомобили, задвижвани с гориво водород 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на 
Министерството на отбраната 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № РД-05-918 на НСИ от 20.10.2020 г. за определяне праговете за 
деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г. 

Тарифи: 
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 ТАРИФА за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални 
услуги 

Други: 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 15.10.2020 г. по конституционно дело № 10 от 2020 г. 

 РЕШЕНИЕ № 14 от 15.10.2020 г. по конституционно дело № 2 от 2020 г. 

 РЕШЕНИЕ № 8850 от 06.07.2020 г. по административно дело № 10187 от 2018 г. 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 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. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в 
чужбина 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция по безопасност на храните 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за закрила на детето 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри 

 НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците 

 НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини 

 НАРЕДБА № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование 

 НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 
образование 

 НАРЕДБА № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и 
детските кухни и здравните изисквания към тях 

 НАРЕДБА № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове 

 НАРЕДБА за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети 
в организациите от публичния сектор 

 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 3.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-
ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт 

 ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986 от 12.12.2014 г. за организацията и реда за съпровождане 
на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда или е издадена 
заповед за краткосрочно настаняване 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № 8121з-156 от 5.02.2020 г. за определяне размерите на допълнителните 
възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., 
за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, 
изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните работи 
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Тарифи: 

 ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 
вътрешните работи по Закона за държавните такси 

Други: 

 МОРСКА ТРУДОВА КОНВЕНЦИЯ от 2006 г. на Международната организация на труда 

Отменени подзаконови актове: 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 22 от 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни 

 НАРЕДБА № 37 от 31.03.2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се 
добиват суровини и храни за консумация от хора 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 ДДС № 07 от 1.10.2020 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните 
отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация 
към 30.09.2020 г. на бюджетните организации 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-752 от 7.10.2020 г. за утвърждаване на Образец на декларация за 
дължимата държавна такса по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта и за променливата 
част от дължимата държавна такса по чл. 30, ал. 4 от Закона за хазарта 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-772 от 13.10.2020 г. (№ БНБ-88329/6.10.2020 г.) за определяне на 
"инвестиционно злато" за целите на чл. 160а, ал. 1, т. 2 от Закона зa данък върху 
добавената стойност 

Министерство на здравеопазването 

 ЗАПОВЕД № РД-01-547 от 30.09.2020 г. за въвеждане на временна забрана за влизане 
на територията на Република България, считано от 1.10.2020 г. до 30.11.2020 г. 

 ЗАПОВЕД № РД-01-552 от 2.10.2020 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-01-609 от 21.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на 
територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г. 

 ЗАПОВЕД № РД-01-610 от 22.10.2020 г. за определяне на кръга от лица - потвърдени 
случаи на COVID-19, които подлежат на домашна изолация и лечение, както и на 
подлежащите на задължителна изолация и хоспитализация в лечебните заведения за 
болнична помощ 

 ЗАПОВЕД № РД-01-619 от 23.10.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични 
мерки на територията на Република България, считано от 25.10.2020 г. до 30.11.2020 
г. 

 ЗАПОВЕД № РД-01-718 от 24.10.2020 г. на СРЗИ за въвеждане на временни 
противоепидемични мерки на територията на област София-град, считано от 06.00 
часа на 25.10.2020 г. до 00.00 часа на 8.11.2020 г. 

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 
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 СТАНОВИЩЕ № 20-00-143 от 24.09.2020 г. относно определяне на приложимото 
законодателство по Споразумението в сферата на социалната сигурност между 
Република България и Квебек 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-147 от 30.09.2020 г. относно приложение на намалената ставка 
на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги 
съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената 
стойност, в сила от 1.07.2020 г. 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-162 от 19.10.2020 г. относно приложение на намалената ставка 
на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставка на услуга за 
използване на спортни съоръжения съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от 
Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1.08.2020 г. 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-00-91 от 3.06.2020 г. относно налагане на принудителна 
административна мярка (ПАМ), определяне на срока на ПАМ и допускане на 
предварително изпълнение на ПАМ по реда на чл. 186 и чл. 188 от Закона за данък 
върху добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 24-39-117 от 19.06.2020 г. относно данъчно третиране по Закона за 
данък върху добавената стойност на доставка на стоки, използвани в изключителната 
икономическа зона на Република България 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-159 от 6.07.2020 г. относно прилагане на намалена ставка на 
данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-163 от 16.07.2020 г. относно приложимост на чл. 163а от 
Закона за данък върху добавената стойност при доставки, свързани с дейностите по 
транспортиране и съхранение на отпадъци 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-160 от 6.07.2020 г. относно прилагане на данъчното и 
осигурителното законодателство по отношение на наети лица, които са командировани 
в държава-членка на ЕС 

Министерство на туризма 

 УКАЗАНИЯ от 6.10.2020 г. за функциониране на места за настаняване и заведения за 
хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България 

 УКАЗАНИЯ за прилагане на противоепидемични мерки в зимните курорти през зимен 
сезон 2020/21 

Министерство на образованието и науката 

 НАСОКИ за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през 
учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 

 ЗАПОВЕД № РД09-2924 от 26.10.2020 г. за преминаване към обучение от разстояние в 
електронна среда във връзка с нарастване на случаите на заразени лица с COVID-19 
на територията на страната в условията на обявена извънредна епидемична 
обстановка 

Национална здравноосигурителна каса 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-59 от 24.09.2020 г. за дейността на комисията в ЦУ на 
НЗОК и реда за разглеждане на заявления за заплащане на медицински изделия, 
извън цената на клиничната пътека/амбулаторната процедура/клиничната процедура 

 УСЛОВИЯ И РЕД № РД-НС-01-2 от 20.10.2020 г. в изпълнение на § 1, ал. 4 от Закона 
за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз 

Българска народна банка 
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 НАСОКИ за редуциране на кредитния риск за институции, прилагащи 
вътрешнорейтинговия подход, със собствени оценки на загубата при неизпълнение 
(LGD) 

 НАСОКИ EBA/GL/2020/09 от 1.07.2020 г. относно третирането на структурните валутни 
позиции съгласно чл. 352, § 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (РКИ) 
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