Новости в АПИС ПРАВО през м. февруари 2022 г.
Подбрани нови, изменени или отменени закони
Изменени закони:















ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за достъп до обществена информация
ЗАКОН за достъп до пространствени данни
ЗАКОН за електронната идентификация
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
ЗАКОН за електронното управление
ЗАКОН за киберсигурност
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
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 регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране

Международни актове:







МЕМОРАНДУМ за разбирателство за развитието на жп връзка „София – Скопие“ между
Република България и Република Северна Македония като основа за водене на
преговори
МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия на Република България и Агенцията за насърчаване
на предприемачеството на Република Северна Македония
МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на земеделието на Република
България и Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Република
Северна Македония за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки,
селските райони и горското стопанство като основа за водене на преговори
СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество в областта на образованието, научните
изследвания и технологиите между правителството на Република България и
правителството на Държавата Катар
СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на образованието и науката на Република
България и Министерството на висшето образование на Република Куба за
сътрудничество в областта на висшето образование

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове
Нови подзаконови актове:
Постановления:





ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 04.02.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на електронното управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 10.02.2022 г. за приемане на актуализиран Списък на
защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и
на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2022/2023 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 11.02.2022 г. за приемане на Наредба за условията и реда
за издаване, връщане и съхранение на дипломатически и служебни паспорти



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за
назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури и за
определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите
за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България
участва за периода 2021 – 2027 г.

Правилници:



УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на конкуренцията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на електронното управление

Наредби:




НАРЕДБА № РД-02-21-1 от 27.01.2022 г. за принудително изпълнение на заповеди за
премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните
курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с
национално значение, и на територията на морските плажове от органите на
Дирекцията за национален строителен контрол
НАРЕДБА за условията и реда за издаване, връщане и съхранение на дипломатически
и служебни паспорти

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB212001-001-04-03-188 от 23.12.2021 г. за взаимодействие
между Министерството на образованието и науката и Министерството на правосъдието
по отношение на лица, включени в Програмата за защита на лица, застрашени във
връзка с наказателно производство (поверително)

Заповеди:



ЗАПОВЕД № ЗМФ-44 от 21 януари 2022 г. за определяне списък на общини с
безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2021 година
ЗАПОВЕД № РД-01-41 от 26.01.2022 г. за утвърждаване на Кодекс за професионална
етика на специалистите по зъботехника

Други:



РЕШЕНИЕ № 1 от 08.02.2022 г. по конституционно дело № 17 от 2021 г.
ПРАВИЛА за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за
местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията,
предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания

Изменени подзаконови актове:
Правилници:


ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Информационния център на
Министерството на отбраната

Наредби:





НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското
гражданство
НАРЕДБА № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите
НАРЕДБА № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на
финансовите сметки
НАРЕДБА № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори



НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в
Министерството на вътрешните работи

Заповеди:


ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.

Други:



ПРАВИЛА за свободно използване на радиочестотния спектър
УКАЗ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на
Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски
звания

Отменени подзаконови актове:
Наредби:






НАРЕДБА № 22 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията
"Озеленител"
НАРЕДБА № 34 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис
- секретар"
НАРЕДБА № 44 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията
"Хлебар-сладкар"
НАРЕДБА № 45 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията
“Техник-технолог по качеството на храни и напитки”
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от
Министерството на външните работи

Други:




ПРАВИЛА за определяне на реда и условията за предоставяне на данни за
местоположението на крайните потребители и данни за абоната от предприятията,
предоставящи обществени телефонни услуги при спешни повиквания към центровете
за спешни повиквания
РЕШЕНИЕ № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа с
електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията,
свързани с тях

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства
Министерство на финансите







НАСОКИ за борба с корупцията и почтеност в държавни предприятия
ЗАПОВЕД № ЗМФ-64 от 28.01.2022 г. за определяне размера на индивидуална квота за
предоставяне на ваучери за храна и общия брой на индивидуалните квоти за 2022 г.
№ ФО-1 от 3.02.2022 г. относно изготвянето и представянето през 2022 г. на
месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от
Европейския съюз, на сметките за чужди средства на общините, за капиталовите
разходи, както и на информация за очакваното изпълнение на общинския бюджет за
2022 г. по месеци и за очакваните разходи за текущия и за следващия месец по
отделни проекти, финансирани чрез средства от Европейския съюз
№ ФО-2 от 11.02.2022 г. относно извършени плащания през 2021 г. по главница на
съществуващ дълг със средства от нов, рефинансиращ дълг
ЗАПОВЕД № ЗМФ-93 от 7.02.2022 г. за утвърждаване на Процедура за създаване,
промяна и утвърждаване на нови образци на акцизни бандероли за тютюневи изделия
и алкохолни напитки

Национална агенция за приходите
Писма и указания




СТАНОВИЩЕ относно данъчно третиране по Закона за данъка върху добавената
стойност и по Закона за корпоративното подоходно облагане на предоставени на
доставчиците на електрическа енергия от Министерство на енергетиката (МЕ)
безвъзмездни средства във връзка с прилагане на мярката по Програмата за
компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от
110 лв./MWh (Програма/Програмата)
СТАНОВИЩЕ № 20-00-23 от 28.01.2022 г. относно прилагане на осигурителното
законодателство за 2022 г.

Разяснения













РАЗЯСНЕНИЕ № 3-4 от 4.01.2022 г. относно регистриране и отчитане на продажби на
услуги (обслужване и ремонт на тежкотоварни автомобили), платени от клиентите във
валута
РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-363 от 29.12.2021 г. относно прилагане на Закона за данъка
върху добавената стойност във връзка с добиване и търговия с виртуални валути
(биткойн, биткойн кеш, лайткойн и др. подобни)
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-289-2 от 13.12.2021 г. относно прилагане на Закона за данъка
върху добавената стойност във връзка с доставки на образователни услуги,
предоставени от център за професионално обучение
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-33-101 от 5.01.2022 г. относно прилагане на разпоредби от Закона
за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13 декември 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
РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-175 от 29.12.2021 г. относно прилагане на разпоредбите на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното
законодателство спрямо полски гражданин с постоянен адрес в България, който
работи по трудови правоотношения на борда на кораб, плаващ под британски флаг, за
работодател - лице от Сингапур
РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-168 от 9.12.2021 г. относно прилагане на разпоредбите на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с деклариране и
облагане на доходи от продажба на акции
РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-386 от 4.01.2022 г. относно прилагане на чл. 10 от Закона за
корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1722 от 30.12.2021 г. относно прилагане на чл. 176в от Закона за
данък върху добавената стойност
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-313 от 4.01.2022 г. относно прилагане на Закона за данъка
върху добавената стойност във връзка с доставка на услуга, свързана с организиране
на спортно състезание
РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-379 от 4.01.2022 г. относно прилагане на разпоредбите на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с облагане на
доходи от допълнително доброволно осигуряване

Министерство на здравеопазването


ЗАПОВЕД № РД-01-49 от 28.01.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични
мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на
Република България, считано от 01.02.2022 г. до 31.03.2022 г.

Министерство на енергетиката


РЕШЕНИЕ № 30 от 25.01.2022 г. за одобряване на Програма за компенсиране на
небитови крайни клиенти на електрическа енергия




РЕШЕНИЕ № 31 от 25.01.2022 г. за одобряване на Програма за компенсиране на
битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като
основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума на един MWh
РЕШЕНИЕ № 40 от 1.02.2022 г. за одобряване на Програма за компенсиране на
непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа
енергия за 2021 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството


РЕД И УСЛОВИЯ за достъпа на общините до средствата, предвидени в проектобюджета
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. по
изпълнение на § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от
2012 г., изм., бр. 98 от 2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на
общини - за 2022 г.

Министерски съвет


РЕШЕНИЕ № 38 от 27.01.2022 г. за бюджетната процедура за 2023 г.

Комисия за финансов надзор
Надзор на инвестиционната дейност




ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ - Общи европейски приоритети за прилагане за годишните
финансови отчети за 2021 г.
НАСОКИ относно докладването на случаи на неуспешен сетълмент по чл. 7 от
Регламента за централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК)
НАСОКИ относно методиката, функцията по наблюдение и съхраняването на данни
съгласно Регламента за бенчмарковете (ESMA81-393-228)

Патентно ведомство


ПРАВИЛА за определяне на размера на глобите и имуществените санкции, налагани за
извършени административни нарушения по Закона за марките и географските
означения (ЗМГО) и Закона за промишления дизайн (ЗПД)

Национална здравноосигурителна каса


МЕТОДИКА № РД-НС-01-1 от 17.02.2022 г. за определяне на размера на сумите,
заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на
медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на
обявена епидемична обстановка
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