
Новости в АПИС ПРАВО през м. януари 2022 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 
2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. 

Изменени закони: 

 ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 

 ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. 

 ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

 ЗАКОН за енергетиката 

 ЗАКОН за личната помощ 

 ЗАКОН за особените залози 

 ЗАКОН за радиото и телевизията 

Международни актове: 

o СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество за общата среда за обмен на информация 
(Споразумение CISE) като основа за водене на преговори  

o СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и 
правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието 

o МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни 
съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000) 

o МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на кораби, използващи газове или 
други горива с ниска температура на възпламеняване (Кодекс IGF) 

o МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за сигурност на корабите и пристанищните 
съоръжения (ISPS Code) 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

o ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 478 от 30.12.2021 г. за извършване на промяна на 
утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 
максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2021 г. по бюджета на Комисията за финансов надзор 

o ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 481 от 30.12.2021 г. за уреждане на бюджетни отношения 
през 2022 година 

o ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 486 от 31.12.2021 г. за извършване на промени на 
утвърдените с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. показатели по бюджета на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството 

Правилници: 

o ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален STEM център 

Наредби: 
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o НАРЕДБА № Н-1 от 17.01.2022 г. за информационната система на съдебното 
изпълнение 

o НАРЕДБА № Н-22 от 30.12.2021 г. за придобиване на квалификация по 
професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ 

Заповеди: 

o ЗАПОВЕД № РД-05-662 на НСИ от 15.12.2021 г. и № З-ЦУ-3566 на НАП от 
20.12.2021 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на 
годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на 
задължените лица 

Други: 

o ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър от електронни 
съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване 

o РЕШЕНИЕ за достъп до сградите на Народното събрание при обявена 
извънредна епидемична обстановка 

o РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-156 на НЗОК от 16.12.2021 г. за утвърждаване на 
изисквания на НЗОК за провеждане на лечение с ботулинов токсин при 
пациенти с първична (идиопатична) дистония в извънболничната помощ 

o УКАЗ № 9 за възлагане правомощия на вицепрезидента 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна 
дейност сред българите в чужбина 

 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 № 228 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на 
Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република 
България 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 на МС 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 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 на МС от 9.12.2021 г. за определяне на условията, 
критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни 
средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по 
нереализирани пътувания вследствие на COVID-19 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 3 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по 
клинична хематология 

 НАРЕДБА № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република 
България 

 НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, 
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

 НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат 

 НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата 
на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти 
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 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование 

Тарифи: 

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

 ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията 

Други: 

 МЕТОДИКА за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари 
и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара 

 ПРАВИЛА за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации 

Отменени подзаконови актове: 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Учебен център 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 9 от 11.06.2009 г. за придобиване на квалификация по професия 
"Сержант (Старшина за Военноморските сили) - командир" 

Други: 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за работа на електронни съобщителни мрежи от 
радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 УКАЗАНИЕ № УК-3 от 29.12.2021 г. относно счетоводното отчитане на Програмата за 
компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 
110 лв./МWh 

 ПИСМО № 08-00-2731 от 31.12.2021 г. относно спазването от страна на общините на 
разпоредбата на чл. 18 от Закона за общинския дълг и изпълнението на указанията на 
министъра на финансите, дадени с писмо № ФО-1/2021 г., относно изготвянето и 
представянето на годишния отчет за дълга за 2020 г. и вписването на информация в 
Централния регистър за общинския дълг 

 ДДС № 07 от 31.12.2021 г. относно годишното счетоводно приключване и представяне 
на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна 
информация за 2021 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2021 
г. на бюджетните организации 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1358 от 31.12.2021 г. за утвърждаване на Критерии за избор на 
първични дилъри на държавни ценни книжа 

 ПИСМО № АД-46 от 31.12.2021 г. относно Списък на първичните дилъри на държавни 
ценни книжа за периода 01 януари 2022 - 31 декември 2022 г. 

 ДДС № 01 от 5.01.2022 г. относно Единната бюджетна класификация за 2022 г. 

 СПИСЪЦИ с кодове, сметки и обслужващи банки за 2022 г. 

 УКАЗАНИЯ ДР № 1 от 19.01.2022 г. относно съдържанието, реда и сроковете за 
представяне в Министерството на финансите на заявките за лимити за плащания до 
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приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и 
постановлението за неговото изпълнение 

 ДДС № 02 от 20.01.2022 г. относно изготвянето и представянето през 2022 г. на 
месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от 
Европейския съюз и на сметките за чужди средства  

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-174 от 21.12.2021 г. относно промени в Закона за 
административните нарушения и наказания, в сила от 23 декември 2021 г. 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-163 от 6.12.2021 г. относно приложение на намалената ставка 
на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 
66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност в сила от 1.07.2020 г. в 
гастро секторите, разположени в търговските обекти на територията на 
бензиностанциите 

Министерство на здравеопазването 

 НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за справяне с пандемията от COVID-19 

 ЗАПОВЕД № РД-01-19 от 14.01.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични 
мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на 
Република България, считано от 19.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за провеждане на конкурси за членове на органи за управление 
на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването по Закона за 
публичните предприятия 

 ЗАПОВЕД № РД-19-1 от 14.01.2022 г. за определяне броя на местата за 
специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. 

Министерство на отбраната 

 ЗАПОВЕД № ОХ-1163 от 22.12.2021 г. за обявяване на Колективен трудов договор в 
Министерството на отбраната 

 ЗАПОВЕД № ОХ-1164 от 22.12.2021 г. за обявяване на Споразумение относно 
представителните и защитните функции на синдикатите с оглед интересите на 
цивилните служители по служебно правоотношение, работещи в Министерството на 
отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които 
прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител, по въпросите 
на служебните и осигурителните отношения 

Министерство на енергетиката 

 РЕШЕНИЕ № 893 от 30.12.2021 г. за одобряване на Програма за компенсиране на 
разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи 
за закупуване на електрическа енергия, потребена за технологични разходи 

Министерски съвет 

 СТРАТЕГИЯ за развитието на Националната статистическа система на Република 
България за периода 2021 - 2027 година 

Висш съдебен съвет 

Актове 
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 ПРАВИЛА за определяне и поставяне на индекси на съдебните актове за резултатите 
от инстанционната проверка и от производствата за възобновяване по наказателни 
дела 

Комисия за защита на личните данни 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-89/2021 г. от 21.10.2021 г. относно запитване 
за законосъобразност на нормативни актове, изискващи предоставяне на лични данни 

Агенция по обществени поръчки 

 ИНСТРУКЦИЯ за оповестяване сключването на повече от един договор за обществена 
поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП 

 НАСОКИ за използване на Динамични системи за покупки 
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