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Народно събрание
Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Решение по Доклада за дейността
на омбудсмана на Република България
през 2019 г.
Решение по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г.
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Министерски съвет
Постановление № 265 от 24 септември 2020 г. за определяне размера
на линията на бедност за страната
за 2021 г.
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Постановление № 266 от 25 септември 2020 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието, приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от
2016 г.
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Решение № 663 от 23 септември
2020 г. за откриване на процедура за
възлагане на концесия за морски плаж
„Кранево – централен“, община Балчик, област Добрич
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Решение № 664 от 23 септември
2020 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски
плаж „Кранево юг – 1“, община Балчик, област Добрич
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Решение № 665 от 23 септември
2020 г. за откриване на процедура за
възлагане на концесия за морски плаж
„Офицерски – запад“, община Варна,
област Варна
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Решение № 667 от 25 септември
2020 г. за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем-

ните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище
„Кайметлий“, разположено в землището на с. Величково, община Пазарджик,
област Пазарджик, на „ТОТ-8“ – ЕООД,
гр. София
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Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за
размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните
работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на
лицата, работещи по трудово правоотношение
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Министерство
на земеделието, храните и горите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в
горите
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Министерство
на образованието и науката
Министерство
на здравеопазването
 Наредба № 24 от 10 септември 2020 г.
за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване
на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно
развитие
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
Министерство
на вътрешните работи
Министерство на отбраната
Държавна агенция
„Национална сигурност“
 Наредба № 12 от 11 септември 2020 г.
за системата за търсене и спасяване
при авиационно произшествие
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