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

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски 
език: 

 СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на 
Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на 
отклонението от облагане с данъци на доходите  

 СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на 
Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация  

 СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на 
Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния 
контролно-пропускателен пункт Маказа – Нимфея  

 МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за управление на безопасната експлоатация на кораби и 
предотвратяване на замърсяването (ISM Code) – попр., ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г., 
изм. и доп., бр. 102 от 1.12.2020 г.  

 ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация 
на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление 
на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.104(73) на Комитета по морска 
безопасност на Международната морска организация на 5 декември 2000 г.) (ДВ, бр. 
102 от 1.12.2020 г., в сила от 1.07.2002 г.)  

 ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация 
на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление 
на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.179(79) на Комитета по морска 
безопасност на Международната морска организация на 10 декември 2004 г.) (ДВ, бр. 
102 от 1.12.2020 г., в сила от 1.07.2006 г.)  

 ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация 
на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление 
на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.195(80) на Комитета по морска 
безопасност на Международната морска организация на 20 май 2005 г.) (ДВ, бр. 102 
от 1.12.2020 г., в сила от 1.01.2009 г.)  

 ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация 
на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление 
на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.273(85) на Комитета по морска 
безопасност на Международната морска организация на 4 декември 2008 г.) (ДВ, бр. 
102 от 1.12.2020 г., в сила от 1.07.2010 г.)  

 ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация 
на кораби и предотвратяване на замърсяването (Международен кодекс за управление 
на безопасността (ISM Code) (Приети с Резолюция MSC.353(92) на Комитета по морска 
безопасност на Международната морска организация на 21 юни 2013 г.) (ДВ, бр. 102 
от 1.12.2020 г., в сила от 1.01.2015 г.)  

 СПОРАЗУМЕНИЕ, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на 
участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения 
за покупка на ваксини ("Advance Purchase Agreement") с техни производители с цел 
държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19  

Българско законодателство на английски език: 

1. Закон за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16.01.2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат 
използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание – нов, обн., ДВ, бр. 82 
от 18.09.2020 г.  

2. Закон за храните – изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г. 
3. Закон за военното разузнаване – изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г. 
4. Закон за горите – изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 8.09.2020 г. 
5. Закон за киберсигурност – изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила от 2.10.2020 

г. 
6. Закон за електронното управление – доп., ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила от 

2.10.2020 г. 
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7. Закон за физическото възпитание и спорта – доп., ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила от 
18.01.2019 г., изм. и доп., бр. 96 от 10.11.2020 г., в сила от 1.01.2021 г. 

8. Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните 
медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите – изм. и 
доп., ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила от 30.09.2020 г. 

9. Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите – изм. и доп., ДВ, бр. 85 
от 2.10.2020 г., в сила от 30.09.2020 г. 

10. Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина – 
изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила от 30.09.2020 г. 

11. Закон за лечебните заведения – изм., ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила от 2.10.2020 г. 
12. Закон за публичните предприятия – изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила от 

2.10.2020 г., изм., бр. 96 от 10.11.2020 г., в сила от 10.11.2020 г. 
13. Закон за убежището и бежанците – изм. и доп., ДВ, изм. и доп., бр. 89 от 16.10.2020 г. 
14. Закон за марките и географските означения – изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г. 
15. 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. 92 от 27.10.2020 г., в сила от 14.07.2020 г. 

16. Закон за електронната търговия – изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 10.11.2020 г. 
17. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети – изм. 

и доп., ДВ, бр. 96 от 10.11.2020 г. 
18. Граждански процесуален кодекс – доп., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.  
19. Административнопроцесуален кодекс – доп., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г. 
20. Наказателно-процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г. 
21. Закон за българските лични документи – изм., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г. 
22. Закон за публичните финанси – изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г., в сила от 

17.11.2020 г. 
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