
Новости в АПИС ПРАВО през м. април 2022 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Изменени кодекси и закони: 

 НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 ЗАКОН за българското гражданство 

 ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 

 ЗАКОН за здравето 

 ЗАКОН за здравното осигуряване 

 ЗАКОН за пощенските услуги 

 ЗАКОН за съдебната власт 

Международни актове: 

 МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на 
Република България и Агенцията за младежта и спорта на Република Северна 
Македония за сътрудничество в областта на младежта и спорта 

 ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на културата между Министерството на 
културата на Република България и Министерството на културата на Република 
Северна Македония за периода 2022 – 2025 г.  

 ПРОГРАМА между правителството на Република България и правителството на 
Република Северна Македония за сътрудничество в областта на образованието и 
науката за периода 2022 – 2025 г. 

 СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие за изменения на заемните споразумения на Република 
България с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани с 
оттеглянето на Банката от използването на ЛИБОР като референтен лихвен процент, 
съдържащо се в уведомление на Световната банка от 11.08.2021 г. и писмо-отговор на 
Република България от 04.02.2022 г.  

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 29.03.2022 г. за създаване на Съвет за електронно 
управление при Министерския съвет 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 50 от 30.03.2022 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на 
инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 05.04.2022 г. за условията и реда за извършване на 
проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за 
комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации 
по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните 
спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата 
данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност 

 НАРЕДБА за изискванията към използването на екстракционни разтворители при 
производството на храни и хранителни съставки 

 НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна 
ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за 
задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за 
енергийни спестявания между задължените лица 
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 НАРЕДБА за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за 
марките и географските означения 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № РД-14-28 от 6.04.2022 г. за увърждаване на списък на общините, в които 
за 2021 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната 
за 2021 г. 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 96 от 24.03.2022 г. за приемане на Регулаторна политика за управление 
на радиочестотния спектър за граждански нужди 

 РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-27 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Механизъм, 
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за 
лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК 

 РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-28 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Методика зa 
прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на 
НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от 
бюджета на НЗОК 

 РЕШЕНИЕ за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за 
осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 на МС от 29.05.2015 г. за създаване на Национален съвет по 
антикорупционни политики 

 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. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 на МС от 14.12.2018 г. за приемане на Класификатор на 
длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за 
покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната 

 ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната 
администрация 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на електронното управление 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 2 от 9.11.2021 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 № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването 
субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни 
заведения 
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 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 № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и 
Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. 

 НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 НАРЕДБА № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност 
и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата 
оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на 
управляваните от него фондове 

 НАРЕДБА № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на 
заразните болести 

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

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

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

 НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените 
информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните 
дружества 

 НАРЕДБА № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
предоставяне на средства от Национален фонд "Култура" 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № ЗАМ-324/32-54835 от 17.02.2022 г. 

Други: 

 КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 

Отменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 на МС от 26.09.2011 г. за създаване на Съвет за електронно 
управление при Министерския съвет 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 13 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия 
"Камериер" 

 НАРЕДБА № 72 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията 
"Здравен асистент" 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на 
проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли 
по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за 
изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за 
създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за 
енергийната ефективност 

 НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна 
ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за 
задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за 
енергийни спестявания между задължените лица 
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 НАРЕДБА за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за 
марките и географските означения 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 112 на КРС от 14.03.2019 г. за приемане на Регулаторна политика за 
управление на радиочестотния спектър 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 УКАЗАНИЯ ДР № 2 от 22.03.2022 г. относно изпълнението на държавния бюджет и на 
сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година 

 УКАЗАНИЯ ДР № 3 от 22.03.2022 г. относно съдържанието, реда и сроковете за 
представяне в Министерството на финансите на заявките за лимити за плащания през 
2022 година 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията на дейностите по контрола при 
отпечатване, съхранение и разпространение на ценни книжа 

 ДДС № 03 от 23.03.2022 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните 
отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация 
към 31.03.2022 г. на бюджетните организации 

 УКАЗАНИЯ ФО № 3 от 25.03.2022 г. относно съставянето и изпълнението на бюджетите 
на общините и на сметките за средства от Eвропейския съюз за 2022 година 

 УКАЗАНИЯ БЮ № 1 от 18.03.2022 г. за подготовката и представянето на бюджетните 
прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2023-2025 г. 

 ДДС № 04 от 28.03.2022 г. (№ БНБ-35283 от 28.03.2022 г.) относно прилагането на чл. 
152 от Закона за публичните финанси 

 УКАЗАНИЯ БЮ № 2 от 7.04.2022 г. за определяне на формата, съдържанието и 
сроковете за съставянето и представянето на тримесечна информация за разходите по 
бюджетни програми за 2022 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които 
прилагат програмен формат на бюджет 

 РЪКОВОДСТВО за администриране на собствените ресурси на Европейския съюз в 
Република България 

Национална агенция за приходите 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-334 от 9.03.2022 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за 
данък върху добавената стойност при доставки на стоки с монтаж и инсталиране 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-1 от 10.01.2022 г. относно прилагане на данъчното и 
осигурителното законодателство спрямо синдик на дружество, обявено в 
несъстоятелност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-22 от 19.01.2022 г. относно прилагане на намалена ставка от 9 
% на данъка върху добавената стойност при доставка на храна за вкъщи по смисъла 
на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-7 от 21.01.2022 г. относно прилагане на Закон за данъците 
върху доходите на физическите лица във връзка с получено обезщетение за 
пенсиониране по договор за застраховка 

 РАЗЯСНЕНИЕ № М-94-Д-44 от 27.01.2022 г. относно осигуряване на собственик и 
управител на търговско дружество, който упражнява дейност на различни основания 

Министерство на здравеопазването 

 ЗАПОВЕД № РД-01-152 от 30.03.2022 г. за въвеждане на противоепидемични мерки 
относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република 
България, считано от 1.04.2022 г. до 15.05.2022 г. 
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 КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР в отрасъл "Здравеопазване" - 2022 година 

Министерство на образованието и науката 

 ЗАПОВЕД № РД09-2615 от 17.03.2022 г. за утвърждаване на норматив за кариерен 
консултант за 2022 г. 

 ЗАПОВЕД № РД09-2657 от 24.03.2022 г. за определяне на среден месечен размер на 
средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното 
образование в общинските и държавните детски градини и училища 

 ФОРМУЛИ за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на 
дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни 
разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за 
промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния 
компонент на формулата за 2022 г. 

 ЗАПОВЕД № РД09-2807 от 7.04.2022 г. за определяне на максимален размер на 
средствата за компенсиране на километър от общия пробег на превозвачите за 
извършените безплатни пътнически превози на децата в задължителна предучилищна 
възраст и на учениците 

 НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА Развитие и утвърждаване на българистиката в 
чужбина (ННП БЪЛГАРИСТИКА) 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Млади учени и постдокторанти – 2" 

Министерство на енергетиката 

 ПРОГРАМА за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл 
ВиК за потребена електрическа енергия за месец април на 2022 г. 

Министерски съвет 

 РЕШЕНИЕ № 162 от 24.03.2022 г. за одобряване на Програма за подпомагане на 
студенти и докторанти, настанени в студентски общежития, стопанисвани от 
държавните висши училища и "Студентски столове и общежития" ЕАД за периода 
октомври 2021 г. – декември 2021 г. 

 ПРОГРАМА за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентски 
общежития, стопанисвани от държавните висши училища и "Студентски столове и 
общежития" ЕАД, за периода януари 2022 г. – април 2022 г. 

 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за възстановяване и устойчивост на Република България 

Национална здравноосигурителна каса 

 ПРАВИЛА за условията и реда за заплащане на средства на изпълнителите на 
болнична медицинска помощ за допълнителни трудови възнаграждения на персонала 
за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично 
разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето 

 ПРАВИЛА за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 

 ПРАВИЛА за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко 
тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на 
извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на назначаваните 
специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-
диагностични дейности – 2022 г. 

Комисия за защита на личните данни 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-25/2022 г. от 17.03.2022 г. относно снемане 
на данни от документ за самоличност съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба за документите 
за заемане на държавна служба 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-27/2022 г. от 6.04.2022 г. относно 
законосъобразност на обработването на лични данни чрез видеозапис при 
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провеждането на устните изпити по конкурсите за първоначално назначаване в 
органите на съдебната власт 

Комисия за финансов надзор 

Надзор на инвестиционната дейност 

 СЪОБЩЕНИЕ относно Европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ) за дружества, 
чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар 

 НАСОКИ относно маркетинговите съобщения съгласно Регламента относно 
трансграничното разпространение на фондове, издадени от Европейския орган за 
ценни книжа и пазари 

Агенция по обществени поръчки 

 ОБОБЩЕНИЕ на основни и специфични грешки, установени при контрола чрез случаен 
избор 

 МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-1 от 1.04.2022 г. относно възможности за 
индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация 

Висш съдебен съвет 

Актове 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за установяване на основание за предсрочно освобождаване от 
длъжност на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния 
административен съд и главния прокурор 

Българска народна банка 

 НАСОКИ относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за 
пруденциален надзор, надзорните органи за БИП/БФТ и звената за финансово 
разузнаване в съответствие с Директива 2013/36/ЕС 

 НАСОКИ относно обща методика за оценка за издаване на лиценз за кредитна 
институция съгласно чл. 8, § 5 от Директива 2013/36/ЕС 

Централна избирателна комисия 

 РЕШЕНИЕ № 1133-МИ от 14.04.2022 г. на ЦИК относно определяне на реда и 
условията за провеждане на дежурства и заседания на общинските избирателни 
комисии 

 РЕШЕНИЕ № 1134-МИ от 14.04.2022 г. на ЦИК относно действия на ОИК при 
предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на 
следващия в листата за избран, както и при предсрочно прекратяване пълномощията 
на кмет 

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРАВО"   
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