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Закон за висшето образование http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133647361 
изм. и доп. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г. 

Закон за развитието на академичния състав в република България http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135680028 
доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г. 

Закон за авторското право и сродните му права http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133094401 

Закон за автомобилните превози http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134681088 
изм. ДВ. бр.84 от 8 Октомври 2021г.. 

Закон за административните нарушения и наказания https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2126821377 
Обн. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г. 

Закон за администрацията http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134443520. 

Закон за българските лични документи  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134424576 
изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г.. 

Закон за вътрешния одит в публичния сектор http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135519287. 

Закон за данък върху добавената стойност http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135533201 
изм. и доп. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г. 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135538631 
изм. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г. 

Закон за движението по пътищата http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134649345 
изм. ДВ. бр.84 от 8 Октомври 2021г. 

Закон за дейностите по предоставяне на услуги http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135664930 
изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г. 

Закон за достъп до обществена информация http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134929408 
изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г. 

Закон за държавната собственост  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133874689 
изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г. 

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135180800  

Закон за електронното управление http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135555445 
изм. и доп. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г. 

Закон за задълженията и договорите http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2121934337 
изм. ДВ. бр.35 от 27 Април 2021г. 

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения http://lex.bg/laws/ldoc/2134956545 
изм. ДВ. бр.31 от 19 Април 2022г. 

Закона за защита на животните https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135579104 

Закон за защита на конкуренцията http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845 
изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г. 

Закон за защита на личните данни http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135426048 
изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.. 

Закон за защита на потребителите http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135513678 
изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г. 

Закон за здравето http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135489147 
Обн. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г 

Закон за здравното осигуряване http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134412800 
изм. и доп. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г. 

Закон за измерванията http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135449088. 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134178305 

Закон за инспектиране на труда http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607843 

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134654469 

Закон за кредитиране на студенти и докторанти http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135594912 

Закон за корпоративното подоходно облагане http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540562 
изм. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г. 

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135549536 

Закон за лечебните заведения https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134670848 
изм. и доп. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г 

Закон за местните данъци и такси https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134174720 
изм. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г. 
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Закон за медицинските изделия http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135555444 
изм. и доп. ДВ. бр.67 от 28 Юли 2020г. 

Закон за насърчаване на научните изследвания http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135472978 

Закон за обществените поръчки http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136735703 
изм. и доп. ДВ. бр.107 / 18 Декември 2020г.. 

Закон за ограничаване на плащанията в брой http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135718725 

Закон за опазване на околната среда http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135458102 
изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.. 

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135603507 

Закон за признаване на професионални квалификации http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135579101 
изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г. 

Закон за професионалното образование и обучение http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673921 
изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г. 

Закон за счетоводството https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136697598 
изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г. 

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална 
медицина 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134419457 
изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г. 

Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и 
асоциираните медицински специалисти 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135504377 
изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г. 

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална 
медицина 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134419457 
изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г. 

Закон за техническите изисквания към продуктите http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134683136 
доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г. 

Закон за съсловната организация на  магистър-фармацевтите http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135534628 
изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г. 

Закон за управление на отпадъците http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135802037 
изм. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г. 

Закон за устройство на територията http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135163904 
изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.. 

Закон за уреждане на колективните трудови спорове http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2132290049 

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135517848 

Закон за храните https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137203080 
изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г. 

Кодекс на професионалната етика http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1598070784 

Търговски закон http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-14917630 
Обн. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.. 

Кодекс за социално осигуряване  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1597824512 
Обн. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г. 

Кодекс на труда http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1594373121 
Обн. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г. 

Кодекс за професионална етика на специалистите по зъботехника https://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2137219626 
Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г. 

 
Правилник за дейността на националната агенция за оценяване и 
акредитация /НАОА/ 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137208992 
изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.  

Правилник за издаване на българските лични документи https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135663268 
изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.. 

Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136789316  
изм. и доп. ДВ. бр.35 от 27 Април 2021г. 

Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени 
поръчки https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191222 

Правилник за организацията и дейността на обществения съвет по правата 
на пациента http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135737420 

Правилник за прилагане на закона за народното здраве http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-19382783 
Правилник за прилагане на закона за задължителното депозиране на 
екземпляри от печатни и други произведения http://www.lex.bg/laws/ldoc/-12044799 

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в 
република България http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135696665. 

Правилник за работата на помирителните комисии http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135516307 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135555444
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135555444
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135472978
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135482815
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135718725
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135718725
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135458102
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135603507
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135579101
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673921
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135504377
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135504377
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135504377
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134419457
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134683136
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134683136
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135534628
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135534628
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135802037
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135163904
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135163904
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2132290049
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135517848
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135517848
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134685185
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1598070784
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-14917630
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-14917630
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1597824512
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1594373121
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137208992
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137208992
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137208992
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135663268
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135663268
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136789316
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136789316
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135737420
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135737420
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-19382783
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135696665
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135696665
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135696665
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135516307


 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 
РЕГИСТЪР НА ВЪНШНИ: НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И СТАНДАРТИ 

( закони, наредби, правилници, кодекси, регламенти и стандарти ) 
ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате винаги актуален желан нормативен акт, търсете на интернет адресите в графа 2 

Адресът на сайта в графа 2 се поставя  в Google  и се натиска  „Enter.  Документите са подредени по азбучен ред. 
 
 

стр. 3 от 9 

Наименование на документа За Актуалност –Виж на посоченият сайт: 
Правилник за условията и реда за работа на комисията по прозрачност по 
закона за лекарствените продукти в хуманната медицина http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135574367 

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с 
напрежение до 1000V http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135499989 

Правилник за издаване на българските лични документи https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135663268 
Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г. 

Правилник за прилагане на закона за чужденците в България https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135738597 
Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г. 

Постановление № 64 от 25 март 2016 г. за условията и реда за 
утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в 
държавните висши училища и за приемане на списък на приоритетните 
професионални направления и на списък на защитените специалности  

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136778294 
изм. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2021г.  

Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за 
предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и 
специализантите от държавните висши училища и научни организации 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-1086301694 
изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г. 

Постановление № 162 от 20 юни 2001 г. за определяне на диференцирани 
нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални 
направления 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-1086031864 
изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2022г. 

Постановление № 328 от 30 ноември 2015 г. за определяне на средствата 
от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши 
училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и 
съответствието му с потребностите на пазара на труда 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136691863 
изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г. 

Решение № 619 от 20 юли 2009 г. за приемане списък на регулираните 
професии в република България 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135641801 
изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 Август 2021г. 

 

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването/СДО/ 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136417712 
изм. и доп. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г.. 

Наредба № 1 от 7 април 2016 г. за придобиване на квалификация по 
професията "парамедик" http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136797379 

Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за предоставяне на медико-
статистическа информация и на информация за медицинската дейност на 
лечебните заведения 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135842407 

Наредба № 1 от 18 април 2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични 
вещества http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135587843 

Наредба № 1 от 25 януари 2012 г. за изискванията към рекламата на 
лекарствените продукти 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135773132 
изм. и доп. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г. 

Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които 
медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти 
и здравните асистенти могат да извършват по назначение или 
самостоятелно 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135718392 

Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136235585 
изм. и доп. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г. 

Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по 
събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и 
здравните заведения 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136443163 

Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на 
проверки от изпълнителна агенция "медицински надзор" https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137192117 

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации/ДДД/ 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180234 
изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2021г. 

Наредба №  2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества 
на остатъци от пестициди във или върху храни http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136426781 

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136291129 
Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за 
разположение на работодателя http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-551007231 

Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г. за условията и реда за извършване на 
съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните 
експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните 
заведения 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135760470 
изм. и доп. ДВ. бр.111 / 31 Декември 2020г. 

Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и 
контрола на вътреболничните  инфекции http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135497798 

Наредба № 2 от 18 май 2012 г. за реда, по който телата на починали лица 
могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания 
във висшите медицински училища 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135795521 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135574367
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135574367
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135663268
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135738597
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136778294
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136778294
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136778294
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136778294
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136778294
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-1086301694
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-1086301694
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-1086301694
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-1086031864
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-1086031864
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-1086031864
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136691863
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136691863
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136691863
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136691863
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135641801
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135641801
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135842407
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135842407
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135842407
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135587843
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135587843
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135773132
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135773132
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135773132
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135718392
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135718392
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135718392
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135718392
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136235585
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136443163
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136443163
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136443163
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136443163
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137192117
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137192117
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137192117
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180234
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180234
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180234
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136291129
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-551007231
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-551007231
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135497798
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135497798
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135795521
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135795521
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135795521


 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 
РЕГИСТЪР НА ВЪНШНИ: НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И СТАНДАРТИ 

( закони, наредби, правилници, кодекси, регламенти и стандарти ) 
ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате винаги актуален желан нормативен акт, търсете на интернет адресите в графа 2 

Адресът на сайта в графа 2 се поставя  в Google  и се натиска  „Enter.  Документите са подредени по азбучен ред. 
 
 

стр. 4 от 9 

Наименование на документа За Актуалност –Виж на посоченият сайт: 
Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от 
пластмаси, предназначени за контакт с храни http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135579084 

НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и 
обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137084322 

Наредба № 3 от 4 юни 2007 г. за специфичните изисквания към 
материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за 
контакт с храни 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135556408 

Наредба №  3 за задължителните предварителни и периодични 
медицински прегледи на работниците http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-552853504 

Наредба №  3 от 10 януари 2001 г. за унищожаване на законно 
произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни 
за употреба.. 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549188095 

Наредба №  3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за 
безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на 
лични предпазни средства на раб. място 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549167616 
изм. и доп. ДВ. бр.99 от 26 Ноември 2021г. 

Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и 
начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от 
закона за ЗБУТ  

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135667086 

Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване 
дейността на службите по трудова медицина http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135579273 

Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните 
лица и на специализираните служби в предприятията за организиране 
изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните 
рискове и превенция на тези рискове  

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549931007 

Наредба № 3 от 4 юли 2018 г. за условията и реда за водене на регистъра 
на лицата, придобили образователна и научна степен \"доктор\" и/или 
научната степен \"доктор на науките\", на защитените дисертационни 
трудове и на хабилитираните лица в Република България 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137185704 

Наредба № 4 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по 
професията "лаборант" – химия https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191102 

Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за  нормиране и заплащане на труда https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137089558 
Обн. ДВ. бр.35 от 10 Май 2022г.. 

Наредба № 4 от 6 април 2006 г. за професионалната компетентност на 
лицата, завършили висше образование по специалността 
"КИНЕЗИТЕРАПИЯ" 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135523989 

Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов 
договор http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-551266300 

Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, 
свързани с експозиция на биологични агенти при работа 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135460632 
изм. и доп. ДВ. бр.100 от 24 Ноември 2020г. 

Наредба № 4 от 21 юни 2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране 
на взрив от хранително заболяване http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549425664 

Наредба № 4 от 25 юни 1999 г. за изтегляне от пазара и унищожаване на 
опасни стоки http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549684731 

Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в 
комитетите и групите по условия на труд в предприятията http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549909504 

Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на 
добавки в храните http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136436522 

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и 
отпускане на лекарствени продукти 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135624465 
изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г. 

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137089558 
изм. ДВ. бр.35 от 10 Май 2022г. 

Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, 
имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от кодекса на труда http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-552844799 

Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на 
извършване на оценка на риска 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549691391 
доп. ДВ. бр.100 от 24 Ноември 2020г. 

Наредба № 5 от 20 април 2006 г. за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово 
правоотношение или временно трудово правоотношение 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135526841 

Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г. за определяне на максимално 
допустимите количества на някои замърсители в храните http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136447406 

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане 
на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135462365 
изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г. 

Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за 
осигуряване на ЗБУТ при работа с видеодисплеи http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135509298 
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Наименование на документа За Актуалност –Виж на посоченият сайт: 
наредба № 7 от 9 октомври 2020 г. за условията и реда за вземане на 
проби и лабораторно изпитване на храни 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137206391 
изм. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г. 

Наредба № 7 от 7 април 2022 г. за придобиване на квалификация по 
професията "здравен асистент" 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137222300 
Обн. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г 

Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните 
заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137197617 
изм. и доп. ДВ. бр.70 от 24 Август 2021г. 

Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен 
на органи, тъкани и клетки http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136190845 

Наредба № 8 от 9 март 2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или 
предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни 
съставки 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135547303 

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и 
диспансеризацията 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136933195 
доп. ДВ. бр.39 от 12 Май 2021г. 

Наредба № 8 от 31 март 2021 г. за условията и реда за провеждане на 
неинтервенционални проучвания на лекарствени продукти на територията 
на република България 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137211275 
Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г. 

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 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137198708 
изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г. 

Наредба № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на 
здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето 
на човека 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136235586 

Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и 
регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на 
проби при провеждане на епидемиологичното проучване 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135762890 

Наредба № 9 от 23 април 2008 г. за условията и реда за блокиране и 
изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с 
изискванията за качество, безопасност и ефикасност 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135587845 

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549175806 

Наредба № 10 от 31 май 1994 г. за неотложната медицинска помощ http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-551002111 
Наредба № 10 от 5 юли 2000 г. за предоставянето на медико-статистическа 
информация и информацията за извършваната медицинска дейност от 
лечебните заведения 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549424127 

Наредба № 11 от 2 март 1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за 
почивка на бременните жени http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-552832511 

Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда 
за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135514759 

Наредба № 12 от 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд при работа с автомобили http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135497732 

Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135516052 

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, 
свързани с експозиция на химични агенти при работа 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135477597 
изм. и доп. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г. 

Наредба  №  14 от 9 декември 2021г. за хигиената на храните https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137216798 
Обн. ДВ. бр.106 от 15 Декември 2021г. 

Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за 
предоставяне на информацията по чл. 19,пар. 4 на регламент/ЕО/ № 
1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на 
слънцезащитните козметични продукти и химични методи за проверка на 
състава на козметичните продукти 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136291521 

Наредба № 15 от 17 април 2009 г. за условията за издаване на разрешение 
за производство/внос и принципите и изискванията за добра 
производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на 
лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135633471 

Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за 
разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по 
време на работа 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549687807 

Наредба № 15 от 2 юли 2008г. за придобиване на специалност ОБЩА 
МЕДИЦИНА от общопрактикуващите лекари http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135593009 

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, 
работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и 
възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135531979 
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Наименование на документа За Актуалност –Виж на посоченият сайт: 
или търгуват с храни, бръснарските, фризьорски... 

Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за 
бръснарските, фризьорските и козметичните салони http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-552821760 

Наредба № 15 от 13 декември 2005 г. за установяване на владеенето на 
български език и професионалната терминология на български език от 
чужденците за упражняване на медицинска професия в република 
България 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135514237 

Наредба № 15 от 18 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по 
професията "маникюрист-педикюрист" 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137203833 
Обн. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г. 

Наредба № 16-437 от 4 май 2007 г. за условията и реда за извършване на 
дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135552977 

Наредба № 16 от 21 август 1996 г. за организацията на болничната 
медицинска помощ в държавните болнични заведения http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-550462976 

Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна 
работа с тежести http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549687806 

Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на 
енергообзавеждането http://lex.bg/laws/ldoc/2135581768 

Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. за минималните изисквания за защита 
и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите 
за използването, отглеждането и/или доставката им 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135820878 

Наредба № 20 от 10 май 2001 г. за условията и реда, при които 
лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат 
освободени от някои мерки за контрол  

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549166080 
изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г. 

Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за 
натрупване и трансфер на кредити във висшите училища http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135493306 

Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията 
и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-549409280 

Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и 
отчет на заразните болести 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135508238 
изм. ДВ. бр.33 от 29 Април 2022г. 

Наредба № 22 от 14 октомври 2008 г. за условията и реда за блокиране, 
изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135604741 

Наредба № 22 от 9 декември 1997 г. за условията и реда за заплащане на 
медицинската помощ по избор на пациента http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-550177280 

Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска 
помощ http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549665280 

Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при които лечебни 
заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за 
спешна помощ  

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549163520 

Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, 
обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на 
лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135510596 

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията 
на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135610889 
изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

Наредба № 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра  
клинична практика 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135561629 
изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г. 

Наредба № 32 от 7 ноември 2005 г. за условията и реда за извършване на 
индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на 
йонизиращи лъчения 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512712 
изм. и доп. ДВ. бр.109 / 22 Декември 2020г. 

Наредба № 35 от 29 ноември 2005 г. за упражняване на медицинска 
професия в република България от чужденци, поканени за научен обмен 
между лечебни заведения 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135513664 

Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135642508 

Наредба № 36 от 22 август 2007 г. за условията и реда за вземане на проби 
за държавен контрол върху лекарствени продукти, извършване на 
изпитванията и заплащането им 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135562778 

Наредба № 39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за 
добрата дистрибуторска практика http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135564885 

Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на класификационни 
статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани 
със здравето, и на медицинските процедури 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135496837 
изм. и доп. ДВ. бр.33 от 29 Април 2022г. 

Наредба № 43 от за профилактика и контрол на вирусните хепатити в 
република България http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-550711296 
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Наименование на документа За Актуалност –Виж на посоченият сайт: 
Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да 
отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните 
заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135699714 
изм. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г. 

Наредба № 55 от 13 декември 2010 г. за условията и реда за издаване на 
лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135711695 

Наредба № I-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се 
ползва специален режим на движение от моторните превозни средства http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135458425 

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135653786 

Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на 
държавен противопожарен контрол 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136396531. 
изм. и доп. ДВ. бр.103 от 10.12.2021г. 

Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите,  

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136357759 
изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г. 

Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на 
превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на 
населението на министерството на вътрешните работи 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136459735 

Наредба № н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за 
проверка на техническата изправност на пътните превозни средства 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135766401 
попр. ДВ. бр.84 от 29 Септември 2020г. 

Наредба № н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на 
превоз на пътници и товари за собствена сметка http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135593010 

Наредба № рд-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение 
и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на 
образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136723870 
изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г. 

Наредба № рд-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните 
места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена 
работоспособност 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135775738 

Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за 
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд/ЗБУТ/ 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135655309 

Наредба № рд-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за 
знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135612883 

Наредба № рд-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за 
микроклимата на работните места http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136275170 

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135831123 
изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135465798 

Наредба за безплатното работно и униформено облекло http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135715517 

Наредба за водене на регистъра за обществени поръчки http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549407744 

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на 
хартиен носител в администрациите http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135588750 

Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135799912 
изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г. 

Наредба за договаряне на работната заплата http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-551784959 

Наредба за дългосрочните командировки в чужбина    http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549402111 
изм. и доп. ДВ. бр.68 от 31 Юли 2020г. 

Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите 
училища на република България 

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-549432831 
изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г. 

Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна 
форма на обучение във висшите училища 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137210520 
Обн. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г. 

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование 
на образователно-квалификационните степени \"бакалавър\", \"магистър\" 
и \"специалист\" 

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135456860 

Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше 
образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 
училища 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549417984 

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните 
документи, издавани от висшите училища http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135490464 

Наредба за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалностите 
"медицинска сестра", "акушерка" и "лекарски асистент" за образователно-
квалификационна степен "бакалавър" 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135513453 
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Наименование на документа За Актуалност –Виж на посоченият сайт: 
Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за 
риска \"трудова злополука\" http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135516478 

Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137211121 
Обн. ДВ. бр.25 от 26 Март 2021г. 

Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински 
цели http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135460806 

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135810361 
изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135974806 
изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-13043711 

Наредба за командировките в страната http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-552856063 

Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична 
помощ, с които националната здравноосигурителна каса сключва договори http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136750971 

Наредба за маркировката за съответствие http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135509150 

Наредба за медицинската експертиза https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137150573 
изм. и доп. ДВ. бр.59 от 16 Юли 2021г. 

Наредба за обмена на документи в администрацията  https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135588750 
Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г. 

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява 
допълнителен платен годишен отпуск 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135514186 
изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г. 

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135820133 
изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява 
намалено работно време http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135514185 

Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват 
транспортни дейности в автомобилния транспорт http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135534828 

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135527794 
изм. и доп. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2021г. 

Наредба за ползване на студентските общежития и столове http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135600803 
доп. ДВ. бр.24 от 25 Март 2022г. 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж     http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549442558 
Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г. 

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в 
администрацията 

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135799915 
изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2022г. 

Наредба за работното време, почивките и отпуските http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-552858623 
доп. ДВ. бр.56 от 23 Юни 2020г. 

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 
смеси 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135734322 
изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г. 

Наредба за реда за представяне в националния осигурителен институт на 
данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136291449 

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135485996 
Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г. 

Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137012090 
изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за 
измерване, които подлежат на метрологичен контрол 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135463723 
изм. и доп. ДВ. бр.34 от 23 Април 2021г. 

Наредба за търговете и конкурсите http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135472072 
изм. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020г. 

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен 
контрол http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135473959 

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 
смеси 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135734322 
изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г. 

Наредба за структурата и организацията на работната заплата http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135542406 
изм. ДВ. бр.66 от 24 Юли 2020г. 

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-551236607 

Наредба за трудоустрояване http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-552857597 

Наредба за управление на държавните здравни заведения http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-550728191 
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Наименование на документа За Актуалност –Виж на посоченият сайт: 
Наредба за управление на еднолични търговски дружества с държавно  
имущество http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-551778815 

Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и 
разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на 
присъщата на държавните висши училища научна или 
художественотворческа дейност 

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136904670 

Наредба за условията и реда за поддържане на списъка на регулираните 
професии в република България http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135523056 

Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с 
придобита професионална квалификация на територията на България, 
необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на 
територията на друга държава членка 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135725514. 

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор 
на съоръжения под налягане http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135593393 

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на 
трудовите злополуки http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549450238 

Решение за приемане на стратегия за развитие на висшето образование в 
република България за периода 2021 - 2030г. 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137208823 
Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

Регламент(ЕС) 2016/679  от 27 април 2016 година относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

Регламент(ЕС) 2016/425 от 9 март 2016г. относно личните предпазни 
средства/ЛПС/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425 

Регламент (ЕО) № 88/2011 за прилагане на Регламент/ЕО/ № 452/2008 
относно изготвянето и развитието на статистиката в областта на 
образованието и обучението за образователните системи и системите за 
обучение 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2011:029:0005:0027:BG:PDF 

Регламент (ЕО) № 253/2013 за изменение на приложение II на Регламент 
№ 692/2011г във връзка с адаптиране след преразглеждането на 
Международната стандартна класификация на образованието ISCED 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri 
=OJ:L:2013:079:0005:0006:BG:PDF 

Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти Регламент (ЕО) № 1223/2009 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за относно класификация, етикетиране и 
опаковане на вещества и смеси Регламент (ЕО) № 1272/2008 

БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания 2015 

БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит Системи за 
управление  2018 

 
За ново издадени и/или изм/доп. нормативни актове 2020/2022г.  на ДВ №  са посочени в оцветени  редове! 

 
Регистърът на нормативните актове,регламенти и стандарти  е актуален към: 20.05.2022г. 

  
 

 
За използване на винаги актуален желан нормативен акт, използвайте интернет адресите в графа 2 ! 
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