
Новости в АПИС ПРАВО през м. юни 2020 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за управление на агрохранителната верига 

 ЗАКОН за храните 

Изменени закони: 

 ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност 

 ЗАКОН за данък върху добавената стойност 

 ЗАКОН за Държавна агенция "Разузнаване" 

 ЗАКОН за енергетиката 

 ЗАКОН за запасите от нефт и нефтопродукти 

 ЗАКОН за лечебните заведения 

 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 техническите изисквания към продуктите 

 ЗАКОН за трансплантация на органи, тъкани и клетки  

Отменени закони: 

 ЗАКОН за храните 

Международни актове: 

 ДОГОВОР между Република България и Руската федерация за социална сигурност 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 28.05.2020 г. за определяне на нов размер на социалната 
пенсия за старост 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни 
организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване 
на разрешение за извършване на развъдна дейност 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 12 от 02.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията 
„Организатор интернет приложения“ 

 НАРЕДБА № 9 от 02.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията 
„Графичен дизайнер“ 

 НАРЕДБА № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните 
посредници 
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Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № I-7 от 20.05.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на 
място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от 
Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 5 от 02.06.2020 г. по конституционно дело № 3 от 2019 г. 

 РЕШЕНИЕ № 10037 от 01.07.2019 г. по административно дело № 10108 от 2017 г. 

 ПРАВИЛА за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на Министерския съвет от 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 № 91 на Министерския съвет от 2020 г. за реда и начина на 
проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова 
помощ и бенефициентите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014 – 2020, във връзка с изискванията на условията за кандидатстване и условията 
за изпълнение на проектите по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от 
европейските структурни и инвестиционни фондове 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане 

 ПРАВИЛНИК за приложение на Закона за данък върху добавената стойност 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването 

 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. 

 НАРЕДБА № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, 
осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на 
акцизни стоки 

 НАРЕДБА за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи 

 НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по 
специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, 

 НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските 

 НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и 
зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен 
плод" и Схема "Училищно мляко" 

Отменени подзаконови актове: 

Постановления: 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 на МС от 26.04.2017 г. за приемане на Наредба за единните 
държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" 
и професионална квалификация "юрист" 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността за издаване или отказ за издаване на 
разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 16 от 7.07.2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, 
къси продажби и заем на финансови инструменти 

 НАРЕДБА № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните 
посредници 

 НАРЕДБА № 51 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията 
"Организатор интернет приложения" 

 НАРЕДБА № 82 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията 
"Компютърен график" 

 НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по 
специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № 513 от 11.03.2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на 
взаимодействие между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, 
Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на вътрешните работи, 
органите към министъра на финансите и Прокуратурата на Република България 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-326 от 15.05.2020 г. на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за 
политическите партии във връзка с предоставяне на държавната субсидия на 
политическите партии и коалиции 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на Инспектората на Министерството на финансите 

 № ФО-23 от 1.06.2020 г. относно изготвяне на отчет за извършените разходи и 
източниците за тяхното финансиране, във връзка с мерките за предотвратяване 
разпространението на COVID-19 

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 

 ЗАПОВЕД № ЗЦУ-601 от 11.05.2020 г. (№ А-123-1 от 20.05.2020 г.) за утвърждаване 
на Формат и структура на протоколи за провеждане на изпитване на фискални 
устройства или интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската 
дейност, провеждани от междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба № Н-
18 от 13.12.2006 г. 

 ОБЩО СТАНОВИЩЕ от 1.06.2020 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 

 ПОЛИТИКА за видеонаблюдение в Националната агенция за приходите 

Разяснения 
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 РАЗЯСНЕНИЕ № М-26-И-51 от 13.05.2020 г. относно данъчно третиране по Закона за 
данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 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 на доставки на стоки, които се 
заплащат с подаръчни карти 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-31-33 от 21.04.2020 г. относно прилагане на Спогодбата за 
избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Кралство Белгия 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-29-20 от 28.04.2020 г. относно осигуряване на лице, наето по 
трудово правоотношение и подаване на данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално 
осигуряване 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-31-35 от 11.05.2020 г. относно подаване на Декларация образец № 
3 и внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона 
за здравното осигуряване 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-661 от 30.04.2020 г. относно подаване на годишна данъчна 
декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, във 
връзка с получени суми за социални помощи от Кралство Холандия 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-97 от 14.04.2020 г. относно данъчно третиране на доставка на 
нов автомобил с получател – физическо лице, установено в друга държава членка по 
реда на Закона за данък върху добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-115 от 18.05.2020 г. относно данъчно третиране по реда на 
Закона за данък върху добавената стойност на получена транспортна услуга от 
данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност в друга 
държава членка 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-752 от 19.05.2020 г. относно данъчно третиране на изплатено 
парично обезщетение за нанесени вреди/пропуснати ползи съгласно разпоредбите на 
Закона за данък върху добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 24-39-170-2 от 3.06.2020 г. относно данъчно третиране по реда на 
Закона за корпоративното подоходно облагане на продажба на апартамент от 
юридическо лице с нестопанска цел 

Министерство на здравеопазването 

 УКАЗАНИЯ за организиране на дейностите в частните детски центрове в условията на 
епидемична ситуация 

 УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в 
институции в системата на предучилищното и училищното образование 

 ЗАПОВЕД № РД-01-284 от 29.05.2020 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-01-333 от 12.06.2020 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-01-347 от 19.06.2020 г. за въвеждане на временна забрана за влизане 
на територията на Република България, считано от 20 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г. 

 ЗАПОВЕД № РД-01-353 от 22.06.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на 
територията на Република България, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г. 

 ЗАПОВЕД № РД-01-354 от 22.06.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични 
мерки на територията на Република България, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 
2020 г. 

Министерство на труда и социалната политика 

Писма и указания 

 УКАЗАНИЯ относно превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги 

 ПРОЕКТ "ХОРИЗОНТИ 5" – 2020 

 ПРОЕКТ "НОВО НАЧАЛО ЗА РАБОТА - 2" - 2020 
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 ПРОЕКТ "КЛАСИК-ПРО" - 2020 (Комплексна Личностна Активация, Системно 
Интегрирани Компетентности - Професионално Реализирани Обучения) 

 ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА" - 2020 

 ПРОЕКТ "РЕСТАРТ 2020" 

 ПРОЕКТ "Нови умения - нови възможности" - 2020 

 ПРОЕКТ "ПРОСПЕРИТЕТ" - 2020 

Въпроси и отговори 

 Отговор на МТСП от 21.05.2020 г. във връзка с § 37 от Закона за социалните услуги 

 Отговор на МТСП от 12.06.2020 г. във връзка с чл. 40 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане 

 Отговор на МТСП от 11.05.2020 г. във връзка с чл. 12, ал. 6 от Закона 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 

Министерство на земеделието, храните и горите 

 COVID-19 и селскостопанските и домашни животни - въпроси и отговори 

Министерство на образованието и науката 

 АНЕКС № Д01-112 от 11.05.2020 г. към Колективен трудов договор за системата на 
предучилищното и училищното образование № Д01-100 от 11.06.2018 г. 

Министерство на туризма 

 УКАЗАНИЯ от 30.05.2020 г. за функциониране на места за настаняване и заведения за 
хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България 

Комисия за финансов надзор 

Надзор на инвестиционната дейност 

 НАСОКИ на ЕСМА за стандартизираните процедури и протоколите за съобщения по чл. 
6, § 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 

Комисия за защита на личните данни 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-41/14.04.2020 г. от 26.05.2020 г. относно 
предоставяне на данни на общините от регистри Национална база данни "Население" 
и Класификатор на настоящите и постоянните адреси с първичен администратор 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез средата за 
междурегистров обмен Regix с цел проверка на подаваната от родителите информация, 
която се ползва единствено за приема на децата в общинските детски градини и ясли 
и на учениците в първи клас на общинските училища 

Българска народна банка 

 ЗАПОВЕД № БНБ-45488 от 18.05.2020 г. на управителя на БНБ за регламентиране на 
достъпа до сградите на БНБ във връзка с обявената извънредна епидемична 
обстановка от 14 май 2020 г. 

Централна избирателна комисия 
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 РЕШЕНИЕ № 1814 от 21.05.2020 г. на ЦИК относно приемане на пътна карта за 
експериментално дистанционно електронно гласуване 

 РЕШЕНИЕ № 1821 от 4.06.2020 г. на ЦИК относно приемане Правила за дейността на 
постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и 
технически контрол на дистанционното електронно гласуване към Централната 
избирателна комисия 

 РЕШЕНИЕ № 1823-МИ от 9.06.2020 г. на ЦИК относно осъществяване на контрол от 
ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на частични и нови 
избори за общински съветници и за кметове 

 РЕШЕНИЕ № 1824-МИ от 9.06.2020 г. на ЦИК относно условията и реда за 
изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при 
произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове и 
възлагане на отпечатването на бюлетините на кметовете на общини 
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