
Новости в АПИС ПРАВО през м. март 2020 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. 

Изменени закони: 

 КОДЕКС за социално осигуряване 

 КОДЕКС на труда 

 НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС 

 ЗАКОН за административното регулиране на производството и търговията с оптични 
дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и 
сродните му права 

 ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица 

 ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 
колективно инвестиране 

 ЗАКОН за здравето 

 ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане 

 ЗАКОН за обществените поръчки 

 ЗАКОН за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия 

 ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти 

 ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа 

 ЗАКОН за чужденците в Република България 

Международни актове: 

 СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани 
размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт 
и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на 
предучилищното и училищното образование и във висшите училища 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 8121з-247 от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и 
докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 
2020/2021 г. 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването 

 НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.03.2020 г. за условията и реда за определяне на 
размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за 
упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи 
(мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания 

Други: 
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 МЕТОДИКА за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по 
назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44, ал. 1 от 
Закона за хората с увреждания 

 РЕШЕНИЕ за обявяване на извънредно положение 

 РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, 
обявено с Решение на Народното събрание 

 УКАЗ № 70 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за мерките 
и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13.03.2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., и 
мотивите към указа 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 29.01.2020 г. по административно дело № 118 от 2020 г. 

 РЕШЕНИЕ № 11631 от 31.07.2019 г. по административно дело № 11311 от 2017 г. 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 на МС от 15.12.2011 г. за определяне размера на частта от 
продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от 
Закона за горите 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския 
регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование 

 НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от 
Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински 
изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки 
и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на 
НЗОК 

 НАРЕДБА № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на 
финансовите сметки 

 НАРЕДБА № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите 
инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за 
предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или 
непарични облаги 

 НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях 
във и от въоръжените сили на Република България 

 НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на 
лекарствените продукти 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на 
длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР 

Други: 
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 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ на чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11 към 
чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. 

 РЕШЕНИЕ № 959 от 31.12.2018 г. за утвърждаване на Списък на републиканските 
пътища, за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира 
такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, и за определяне на 
съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за 
ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища 

 РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, 
обявено с Решение на Народното събрание 

Отменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални 
диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, 
които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването 

Други: 

 МЕТОДИКА за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по 
назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44, ал. 1 от 
Закона за хората с увреждания (ЗХУ) 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 № ФО-7 от 12.03.2020 г. относно указания във връзка със справката за действително 
извършените разходи по тримесечия, съгласно списък на заболяванията, състоянията 
и честотата на пътуванията на правоимащите болни за 2020 г. 

 ПИСМО № 91-00-91 от 16.03.2020 г. относно погасяване на задължения, произтичащи 
от разпоредбите на чл. 159, ал. 13 и 14 от Закона за публичните финанси 

 ДДС № 02 от 20.03.2020 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните 
отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация 
към 31.03.2020 г. на бюджетните организации 

 УКАЗАНИЕ № УК-2 от 23.03.2020 г. (№ 812100-4061/16.03.2020 г. на МВР) във връзка 
с изпълнението на § 3 от Заключителните разпоредби на Наредбата за условията, реда 
за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за 
изпълнение на задачи за защита при бедствия 

Министерство на отбраната 

 ЗАПОВЕД № ОХ-156 от 18.02.2020 г. за обявяване на Допълнително споразумение към 
Колективния трудов договор в Министерството на отбраната, обявен с МЗ № ОХ-1149 
от 27.12.2019 г. 

 ЗАПОВЕД № ОХ-234 от 12.03.2020 г. за изпълнение на чл. 5 от Наредбата за 
определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на 
организациите на работниците и служителите и на работодателите в Министерството 
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на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия 

Министерство на здравеопазването 

 ЗАПОВЕД № РД-01-122 от 11.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на 
територията на областите с регистриран потвърден случай на COVID-19 

 ЗАПОВЕД № РД-01-124 от 13.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на 
територията на Република България до 29.03.2020 г. 

 ЗАПОВЕД № РД-01-138 от 19.03.2020 г. за въвеждане на временна забрана на 
влизането на територията на Република България, считано от 0 часа на 20 март до 
17.04.2020 г. включително, на всички граждани на трети страни през всички гранични 
пунктове и с каквито и да са транспортни средства, включително въздухоплавателни, 
морски, железопътни и шосейни 

 ЗАПОВЕД № РД-01-143 от 20.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на 
територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г. 

Министерство на образованието и науката 

 ЗАПОВЕД № РД09-266 от 3.02.2020 г. за утвърждаване на норматив за кариерен 
консултант за 2020 г. 

 ЗАПОВЕД № РД09-519 от 26.02.2020 г. за утвърждаване на Формули за разпределение 
на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и 
обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към 
министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на 
средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 
2020 г. 

Министерство на земеделието, храните и горите 

 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ на Министерството на земеделието, храните и горите във 
връзка с извънредното положение в страната заради COVID–19 

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 

 РАЗЯСНЕНИЯ относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС (ДВ, 
бр. 25 от 20.03.2020 г.) 

 ДЕКЛАРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ на републикански данъци и осигурителни вноски по време 
на извънредното положение 

 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ във връзка с деклариране и внасяне на данъци и 
осигурителни вноски в периода на извънредното положение 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-259 от 11.02.2020 г. относно деклариране на средства от дарителска 
кампания за изграждане на паметник съгласно Закона за данъците върху доходите на 
физически лица 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-35 от 14.02.2020 г. относно данъчно третиране на доставки на 
стоки по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-31-13 от 11.02.2020 г. относно ползване на данъчно облекчение за 
намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-33 от 13.02.2020 г. относно данъчно третиране на получени 
средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по Закона 
за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност 
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 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-29-8 от 11.02.2020 г. относно начисляване на данък върху 
добавената стойност при префактуриране на разходи за парно отопление по реда на 
Закона за данъка върху добавената стойност, фактурирани от Община … на ТП на НОИ 
… 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-26 от 11.02.2020 г. относно приложение на Наредба № Н-18 от 
13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на 
продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и 
изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. 
изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-23 от 13.02.2020 г. относно прилагане на чл. 65а от Закона за 
данък върху добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-31-2 от 7.02.2020 г. относно прилагане на разпоредбите на чл. 96, 
ал. 10 от ЗДДС 

Национална здравноосигурителна каса 

 УКАЗАНИЕ № РД-16-12 от 20.02.2020 г. между Националната здравноосигурителна 
каса и Български лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за 
медицинските дейности за 2020 - 2022 г., в частта "Болнична помощ" 

 УКАЗАНИЕ № РД-16-13 от 28.02.2020 г. между Националната здравноосигурителна 
каса и Български лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за 
медицински дейности за 2020 - 2022 г., в частта "Болнична медицинска помощ" 

 ПИСМО № 20-00-121 от 18.03.2020 г. относно указания във връзка с обявеното с 
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно 
положение и Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването 

 УКАЗАНИЯ № РД-16-26 от 23.03.2020 г. за дейността на лечебните заведения за 
болнична медицинска помощ за диагностика, лечение и въвеждане на карантинен 
режим при пациенти с COVID-19, приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № 
РД-НС-04-31/23.03.2020 г. 

 УКАЗАНИЯ № РД-16-27 от 23.03.2020 г. за режим на предписване и отпускане на 
лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели, приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-
32/23.03.2020 г. 

Българска народна банка 

 УКАЗАНИЯ № БНБ-24018 от 24.02.2020 г. за реда за включване, правила за работа и 
за изключване на органи и институции в информационната система на Регистъра на 
банковите сметки и сейфове 

 УКАЗАНИЯ № БНБ-24010 от 24.02.2020 г. за работа на банки, платежни институции и 
дружества за електронни пари с информационната система на Регистъра на банковите 
сметки и сейфове 

Висш съдебен съвет 

Актове 

 МЕТОДОЛОГИЯ за анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната власт 

Сметна палата 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на бюджетния процес в Сметната палата 

Комисия за защита на личните данни 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-335/2019 г. от 20.02.2020 г. относно форма 
на упълномощаване при упражняване на права чрез пълномощник пред администратор 
на лични данни – публичен (административен) орган 

http://web.apis.bg/p.php?i=4318131
http://web.apis.bg/p.php?i=4318171
http://web.apis.bg/p.php?i=4318173
http://web.apis.bg/p.php?i=4318174
http://web.apis.bg/p.php?i=4311569
http://web.apis.bg/p.php?i=4314267
http://web.apis.bg/p.php?i=4328219
http://web.apis.bg/p.php?i=4329688
http://web.apis.bg/p.php?i=4329689
http://web.apis.bg/p.php?i=4311571
http://web.apis.bg/p.php?i=4314287
http://web.apis.bg/p.php?i=4315902
http://web.apis.bg/p.php?i=4316753
http://web.apis.bg/p.php?i=4322768


 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-10-5/16.01.2020 г. от 20.02.2020 г. относно 
възможност да се използва легитимния интерес по смисъла на чл. 6, § 1, б. "е" от 
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, Регламентът) 
като основание работодателите да изискват свидетелство за съдимост в случаите, 
когато това изискване не е предвидено или не произтича от закон или друг 
нормативен акт 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-262/2019 г. от 20.02.2020 г. относно 
законосъобразност на обработване на име и ЕГН на упълномощени лица от пощенските 
оператори 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРАВО"   

http://web.apis.bg/p.php?i=4322769
http://web.apis.bg/p.php?i=4322770
apis://Base=NORM&DocCode=999927&Type=201/
apis://Base=NORM&DocCode=99974&Type=201/

