
Новости в АПИС ПРАВО през м. ноември 2021 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Изменени закони: 

 ЗАКОН за устройство на територията 

Международни актове: 

 МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на отбраната на Италианската 
република, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на 
отбраната на Република България, Департамента за национална отбрана на Канада, 
министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на 
отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната 
отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, 
Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната 
отбрана на Република Литва, Министерството на отбраната на Черна гора, министъра 
на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на 
Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния, 
Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на 
Кралство Испания, Генералния щаб на Република Турция (от името на правителството 
на Република Турция), Министерството на отбраната на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените 
американски щати и Щаба на Върховното главно командване на силите на НАТО в 
Европа (SHAPE) относно функционирането, окомплектоването с личен състав, 
финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на корпуса 
за бързо развръщане на НАТО в Италия (HQ NRDC-ITA) 

 МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Република България, Република Албания и 
Република Северна Македония за сътрудничество в изграждането на устойчива 
инфраструктура по протежението на Коридор VIII като основа за водене на преговори  

 ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на културата между Министерството на 
културата на Република България и Министерството на културата и медиите на 
Република Хърватия за периода 2021 – 2024 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393 от 22.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, 
реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи 
дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности 
(КИД-2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 от 25.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, 
реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за 
подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко 
и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените 
противоепидемични мерки 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета за българския жестов език 

Наредби: 
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 НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на 
информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до 
търговия на регулиран пазар 

 НАРЕДБА № 10 от 28.10.2021 г. за реда за създаването на музеи по чл. 25, ал. 2 от 
Закона за културното наследство 

 НАРЕДБА № 12 от 10.11.2021 г. за условията и реда за вземане на проби и 
извършване на лабораторни анализи на храни 

 НАРЕДБА № 12 от 18.11.2021 г. за специфичните изисквания при търговия с храни от 
разстояние 

 НАРЕДБА № 22 от 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни 

 НАРЕДБА № Н-17 от 15.10.2021 г. за условията и реда за приемане на курсанти и 
военнослужещи във висшите военни училища 

 НАРЕДБА за изискванията към какаото и шоколадовите продукти 

 НАРЕДБА за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху 
околната среда 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 10.11.2021 г. за условията и реда за организиране и 
осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № РД-01-289 от 25.10.2021 г. за определяне на коефициент на трудов 
травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г. 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1089 от 22.11.2021 г. за утвърждаване на образец на декларация по 
чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване 
на данъчно облекчение за деца за 2021 г. 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1090 от 22.11.2021 г. за утвърждаване на образец на декларация по 
чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване 
на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г. 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 15 от 26.10.2021 г. по конституционно дело № 6 от 2021 г. 

 РЕШЕНИЕ № 17 от 04.11.2021 г. по конституционно дело № 11 от 2021 г. 

 РЕШЕНИЕ № 8523 от 14.07.2021 г. по административно дело № 12703 от 2020 г. 

 РЕШЕНИЕ № 976-НС от 19.11.2021 г. относно обявяване на избраните народни 
представители в Четиридесет и седмото Народно събрание 

 РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-128 на НЗОК от 27.10.2021 г. за утвърждаване на „Изисквания 
на НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ“ 

 ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи 
от подвижна радиослужба след издаване на разрешение 

 ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи 
предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение 

 ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър след регистрация 

 ПРАВИЛА за свободно използване на радиочестотния спектър 

 ПРАВИЛА за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на 
ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за 
ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър 

 ПРОЦЕДУРА за регистрация и издаване на специално разрешение за извършване на 
полети на летателни апарати без съответствие със сертификат за тип 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за 
изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след 
периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и 
удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Конституционния съд 

 ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на регионалните управления на 
образованието 

 ПРАВИЛНИК на Фонд "Научни изследвания" 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с 
наказателно производство 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на 
административни ръководители в органите на съдебната власт 

 НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на 
вещите лица 

 НАРЕДБА № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на 
регистъра на регистрираните одитори 

 НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности 
на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението 

 НАРЕДБА № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, 
вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на 
Република България 

 НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове 

 НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от 
Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства 

 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 № 21 от 10.12.2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури 
на пазара на Европейския съюз 

 НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър 

 НАРЕДБА № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до 
пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по 
въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България 
с държави извън Европейския съюз 

 НАРЕДБА № Н-3 от 8.10.2013 г. за водене на Регистър на музеите и за 
обстоятелствата, подлежащи на вписване в него 

 НАРЕДБА № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна 
годност на морските лица в Република България 

 НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса 

 НАРЕДБА за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за 
аеронавигационно обслужване в Република България 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, 
ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти 

Тарифи: 
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 ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 
вътрешните работи по Закона за държавните такси 

Други: 

 НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските 
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз 
за 2020 – 2022 г. 

 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 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство на Република България 

Отменени подзаконови актове: 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане 
до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация 

 НАРЕДБА № 40 от 27.02.2008 г. за допускането на ценни книжа до търговия на 
официален пазар 

 НАРЕДБА № Н-11 от 2.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и 
военнослужещи във висшите военни училища 

 НАРЕДБА за изискванията към какаото и шоколадовите продукти 

Инструкции: 

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

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

Други: 

 ПРАВИЛА за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за работа на електронни съобщителни мрежи от 
радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, 
свързани с тях 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 ПИСМО № 91-00-588 от 27.10.2021 г. относно указания за отчитане размера на 
изразходваните средства по ПМС № 326 от 12.10.2021 г. за изплащане на 
действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 
2021 г. и др. 

Национална агенция за приходите 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-226 от 20.09.2021 г. относно прилагане на Закона за данък 
върху доходите на физическите лица във връзка с деклариране и облагане на получен 
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доход от нотариус по проект "Нова възможност за младежка заетост" и приходи от 
държавна помощ - мярка 60/40 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-14 от 24.09.2021 г. относно прилагане на Закона за данък върху 
доходите на физическите лица във връзка с деклариране и облагане на доход от наем 
на имот – съпружеска имуществена общност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-227 от 27.09.2021 г. относно данъчно третиране на услуги с 
личен труд, извършвани от съдружник в дружество по реда на Закона за данък върху 
добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-222-2 от 24.09.2021 г. относно прилагане на Закона за данъка 
върху добавената стойност във връзка с брак на стоки с изтекъл срок на годност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1249 от 10.09.2021 г. относно данъчно третиране по Закона за 
данък върху добавената стойност на доставки на услуги по обучение на любители 
пилоти и ремонт на авиационни двигатели, както и на доставки на въздухоплавателни 
средства втора употреба 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1349 от 4.10.2021 г. относно прилагане на разпоредбата на чл. 66, 
ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1372 от 8.10.2021 г. относно прилагането на специален режим в 
Съюза на основание чл. 156 от Закона за данък върху добавената стойност и на 
разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1348 от 4.10.2021 г. относно приложима ставка на данъка върху 
добавената стойност при производство (печат) на книги с оглед разпоредбата на чл. 
66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1.07.2020 г. 

Министерство на здравеопазването 

 ЗАПОВЕД № РД-01-890 от 3.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични 
мерки на територията на Република България, считано от 4.11.2021 г. до 30.11.2021 г. 

Министерство на образованието и науката 

 НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "Сигурност и отбрана" 

 НАУЧНА ПРОГРАМА "Повишаване на изследователския капацитет в областта на 
математическите науки" (ПИКОМ) 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Стимулиране на публикационната активност в авторитетни 
международни научни списания и отворeния достъп до научна информация" 

 ПИСМО № 9105-382 от 5.11.2021 г. относно организиране на дейностите по 
възстановяване на образователен процес за ученици 1-4 клас при заболяемост над 
500 на 100000 

 ЗАПОВЕД № РД09-4201 от 5.11.2021 г. за организацията на обучението до отмяна на 
въведените със Заповед № РД-01-890/3.11.2021 година на министъра на 
здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република 
България, считано от 8.11.2021 г. 

 ЗАПОВЕД № РД 09-4247 от 8.11.2021 г. на МОН (№ РД-01-911 от 8.11.2021 г. на МЗ) 
за утвърждаване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна 
епидемична обстановка в училищата 

Министерство на земеделието, храните и горите 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021 
– 2026 г.) 

Министерство на енергетиката 

 РЕШЕНИЕ № 739 от 26.10.2021 г. за одобряване на Програма за компенсиране на 
небитови крайни клиенти на електрическа енергия 

Българска народна банка 
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 НАСОКИ относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване 
на риска по чл. 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013 

 НАСОКИ относно наблюдението на прага и други процедурни аспекти във връзка с 
учредяването на междинно предприятие майка от ЕС съгласно чл. 21б от Директива 
2013/36/ЕС 

 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ за работа на системата за брутен сетълмент в реално време 
RINGS 

 ПРАВИЛА № БНБ-109106 от 15.10.2021 г. за работа на системния компонент TARGET2-
BNB 

 ПРАВИЛА № БНБ-109102 от 15.10.2021 г. за откриване и управление на TIPS 
специална парична сметка в системния компонент TARGET2-BNB 

 ПРАВИЛА БНБ-109095 от 15.10.2021 г. за откриване и управление на T2S специална 
парична сметка в системния компонент TARGET2-BNB 

Национална здравноосигурителна каса 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-46 от 29.09.2021 г. за дейността на комисията в ЦУ на 
НЗОК и реда за разглеждане на заявления за заплащане на клинична пътека № 168 
(№ 168.1 и № 168.2) "Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания" 

 УСЛОВИЯ И РЕД № РД-НС-01-2 от 11.11.2021 г. в изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона 
за бюджета на НЗОК за 2021 г., определени съвместно между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз 

Сметна палата 

 ПРАВИЛНИК за международната дейност на Сметната палата 

Комисия за защита на личните данни 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ППН-02-463/2021 г. от 18.11.2021 г. относно фигурата 
на длъжностно лице по защита на данните в контекста на служебното правоотношение 

Комисия за финансов надзор 

Надзор на инвестиционната дейност 

 ПРОГРАМА за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и продукти 
(2021 – 2024 г.) 

Висш съдебен съвет 

Актове 

 ПРАВИЛА за управление на исканията за упражняване на права от субекти на данни, 
адресирани до Висшия съдебен съвет 

 ПРАВИЛА за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на прокурори 
и следователи по реда на чл. 233, ал. 6, изречение първо от Закона за съдебната 
власт 
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