
Новости в АПИС ПРАВО през м. април 2020 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 КОДЕКС за поведение на служителите в държавната администрация 

Изменени закони: 

 ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

 ЗАКОН за енергетиката 

 ЗАКОН за здравето 

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

 ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България 

 ЗАКОН за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за 
изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на 
работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13.03.2020 г. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 02.04.2020 г. за условията и реда за създаване на 
търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската 
реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната 
собственост 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 14.04.2020 г. за осигуряване на основни групи храни, 
произведени на територията на Република България, в търговските обекти, 
представляващи вериги от магазини 

Правилници: 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за публичните предприятия и контрол 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 5 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията 
„Помощник-възпитател“ 

 НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и 
боеприпасите, и контрола над тях в Държавна агенция „Технически операции“ 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-21-1 от 16.04.2020 г. за обмена на информация, условията и 
реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, 
установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси, 
между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и 
Агенция „Митници“ 

 ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 10.04.2020 г. за условията и реда за организиране и 
осъществяване охраната на съдии 
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 ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 10.04.2020 г. за условията и реда за организиране и 
осъществяване охраната на прокурори и следователи 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № РД-16-281 за утвърждаване на списък на общините, в които за 2019 г. 
равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната 

Други: 

 РЕШЕНИЕ за удължаване на срока на обявеното извънредно положение 

 СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2020 г. 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни 
стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи 
дейности в областта на сценичните изкуства 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за 
изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на 
работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на 
Народното събрание от 13.03.2020 г. 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в 
регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за 
изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на 
сетълмента 

 НАРЕДБА № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен 
износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 
128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне 

 НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 НАРЕДБА за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за 
приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално 
представителство 

 НАРЕДБА за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна 
собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто 
държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са 
собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала 

 НАРЕДБА за мониторинга, управлението и контрола на концесиите 

 НАРЕДБА за търговете и конкурсите 

 НАРЕДБА за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани 
публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата 

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

 ЗАПОВЕД № 298 от 12.06.2017 г. за утвърждаване на Ценоразпис на услугите, 
предоставяни на обществеността от Патентното ведомство на Република България 

Тарифи: 

 ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси 

 ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България 

Други: 

 МЕТОДИКА за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за 
хората с увреждания 

 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на обществени електронни съобщения 

 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: 

Правилници: 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за приватизация и следприватизационен 
контрол 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 10 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия 
"Помощник-възпитател" 

 НАРЕДБА № Н-2 от 10.06.2019 г. за условията и реда за организиране и 
осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № I-1298 от 15.10.2015 г. за вида на информацията и реда за 
предоставянето й от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция 
"Национална сигурност" на Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на 
функциите на бюрото 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 ПРОМЕНИ, свързани с данъчно-осигурителните изисквания и публикуване на 
финансови отчети в периода на извънредното положение 

 УКАЗАНИЯ БЮ № 2 от 6.04.2020 г. за определяне на формата, съдържанието и 
сроковете за съставянето и представянето на тримесечна информация за разходите по 
бюджетни програми за 2020 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които 
прилагат програмен формат на бюджет 

 ДНФ № 1 от 10.04.2020 г. относно определяне на правилата за изплащане на 
финансова помощ, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и 
отписване на неправомерни разходи, за осчетоводяване, както и сроковете и 
правилата зa приключване на счетоводна година по Оперативната програма за храни 
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и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица 

Министерски съвет 

 РЕШЕНИЕ № 257 от 14.04.2020 г. за одобряване на Програма за гарантиране на 
безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд 
поради пандемията от COVID-19 и за възлагане изпълнението й на "Българска банка 
за развитие" АД 

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-56 от 31.03.2020 г. относно срокове за внасяне на 
окончателните осигурителни вноски, определени по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за 
социално осигуряване (КСО), и сроковете за подаване на декларация обр. № 6 по 
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 (Наредба № Н-13) от 
самоосигуряващите се лица 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-54 от 27.03.2020 г. по прилагане на Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13.03.2020 г., обн. с ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., във връзка със срокове 
по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и материалните данъчни 
закони 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-62 от 6.04.2020 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 

Министерство на икономиката 

 УКАЗАНИЯ на Управляващия орган на Оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" във връзка с обявяването на извънредно положение на 
територията на страната 

Министерство на здравеопазването 

 ЗАПОВЕД № РД-01-150 от 25.03.2020 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-01-159 от 27.03.2020 г. за определяне на лечебни заведения за 
болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да 
извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 

 ПИСМО относно последните промени при кодиране на COVID-19 

 ЗАПОВЕД № РД-01-179 от 6.04.2020 г. за организация на функционирането на 
кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за 
непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни и 
производство на фуражи 

 ЗАПОВЕД № РД-01-183 от 6.04.2020 г. за въвеждане на временна забрана за 
влизане на територията на Република България и определяне на ред за поставяне под 
карантина 

 ЗАПОВЕД № РД-01-184 от 6.04.2020 г. за въвеждане в експлоатация на Национална 
информационна система за борба с COVID-19 

 ЗАПОВЕД № РД-01-224 от 16.04.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки 
на територията на София град, считано от 17.04.2020 г. до второ нареждане 
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 ЗАПОВЕД № РД-01-225 от 20.04.2020 г. за възобновяване на плановите детски 
консултации, основните задължителни имунизации, женските консултации и плановия 
прием в лечебните заведения, считано от 21.04.2020 г. 

Министерство на труда и социалната политика 

Писма и указания 

 ЗАПОВЕД № РД 01-219 от 2.04.2020 г. за прилагане на мерки от работодателите за 
превенция на риска от разпространение на COVID-19 

 ПРОЦЕДУРА за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по 
ПМС № 55/30.03.2020 г. 

 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ по реализацията на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. (към 
2.04.2020 г.) 

 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ за изплащане на компенсации на работодатели с цел 
запазване на заетостта на работниците по време на извънредното положение 

Министерство на земеделието, храните и горите 

 УКАЗАНИЯ към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерките 
във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимално защита здравето на 
гражданите 

 ЗАПОВЕД № РД-11-816 от 1.04.2020 г. за извършване на засилени проверки на 
обектите за производство и търговия с храни и заведения за обществено хранене, 
които приготвят и доставят храна до краен потребител, от 2.04.2020 г. до 
приключване на извънредното положение 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

 ПЛАН за действие на Република България по Съобщението на Европейската комисия 
за прилагането на Зелените коридори от Насоките за мерките за управлението на 
границите за защита на здравето и осигуряване на наличността на стоки и основни 
услуги 

Министерство на туризма 

 УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ на Министерството на туризма и на Комисията за защита 
на потребителите във връзка със сключени договори за туристически пакети, чието 
изпълнение е невъзможно в условията на извънредно положение поради 
разпространението на COVID-19 в България и по света 

Министерство на образованието и науката 

 ЗАПОВЕД № РД09-704 от 31.03.2020 г. за създаване на организация за 
осъществяване на обучение от разстояние в електронна среда за времето на 
преустановяване на присъствените учебни занятия в училищата в периода на 
извънредното положение 

Агенция по обществени поръчки 

 НАСОКИ от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за 
обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19 
(2020/C 108 I/01) 

 МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-4 от 9.04.2020 г. относно приложимост на Закона 
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени поръчки 
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 МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-5 от 14.04.2020 г. относно действия на 
възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 
13.03.2020 г. 

 МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-6 от 16.04.2020 г. относно действия на 
възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, открити преди 
13.03.2020 г. 

Агенция по вписванията 

 ЗАПОВЕД № РД-01-127 от 17.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки 
в Агенцията по вписванията във връзка с разпространението на COVID-19 на 
територията на страната 

Комисия за финансов надзор 

Надзор на инвестиционната дейност 

 ИНФОРМАЦИЯ за потенциалното въздействие на COVID-19 върху прилагането на 
МСФО 9 "Финансови инструменти" 

 НАСОКИ на КЕОНО относно одиторската работа във връзка с прилагането на единен 
европейски електронен формат за финансовите отчети на борсови дружества 

Застрахователен надзор 

 ПРЕПОРЪКИ относно гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за 
надзорно отчитане и публично оповестяване - Коронавирус/COVID-19 (EIOPA-BoS-
20/236) 

 ПРАКТИКА по прилагането на Препоръки относно гъвкав надзорен подход по 
отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване - 
Коронавирус/COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236) 

 ПРИЗИВ на EIOPA за действие към застрахователи и застрахователни посредници за 
смекчаване на въздействието на коронавирус/COVID-19 върху потребителите 

 ИЗЯВЛЕНИЕ на EIOPA относно разпределението на дивиденти и политиките за 
променливо възнаграждение в контекста на COVID-19 

Осигурителен надзор 

 ИНФОРМАЦИЯ относно удължените срокове за изпълнение на различни задължения 
от страна на участниците на небанковия финансов сектор 

Българска народна банка 

 РЕД за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им 
дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от 
Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID-19 

Национална здравноосигурителна каса 

 ПИСМО № 20-00-141 от 30.03.2020 г. относно уточнения по отчитане на клинична 
пътека № 104 "Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални 
заболявания - остро протичащи, с усложнения" в случаите на определен със заповед 
на РЗИ карантинен режим на работа в отделения или в цели лечебни заведения 

 ПИСМО № 20-00-150 от 3.04.2020 г. относно кодиране на случаи, причинени от 
Корона вирус 

 УСЛОВИЯ И РЕД № РД-16-32 от 14.04.2020 г. за отпускане на лекарствени 
продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, 
заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване срока на 
валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, във 
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връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 
13.03.2020 г. 

 МЕТОДИКА за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители 
на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за 
работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка 

Национален осигурителен институт 

Писма и указания 

 РЕД за подаване към НОИ на документи за парично обезщетение за безработица по 
електронен път 

 УКАЗАНИЕ относно получаване на персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ 
от осигурените лица по електронен път 

Патентно ведомство 

 ЗАПОВЕД № 264 от 10.03.2020 г. за въвеждане на мерки с цел ограничаване 
разпространението на коронавирус COVID-19 

Висш съдебен съвет 

Актове 

 АКТУАЛНИ МЕРКИ за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 
за съдилищата на територията на Р България 

НОВОСТИ - АРХИВ  
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