
Новости в АПИС ПРАВО през м. май 2022 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Изменени закони: 

 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование 

 ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове 

Международни актове: 

 КОНВЕНЦИЯ за улесняване на международното морско корабоплаване 

 СПОРАЗУМЕНИЕ за безвъзмездна финансова помощ между правителството на 
Република България и Международната асоциация за развитие относно 
деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР, сключено чрез размяна на писма от 
1 и 2 ноември 2021 г.  

 СПОРАЗУМЕНИЕ по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и 
стратегическа екологична оценка (СЕО) в трансграничен контекст между 
Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството 
на защитата на околната среда на Република Сърбия 

 ПИСМО за изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и 
Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете 
на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) от 27.11.2014 г.  

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 05.05.2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна 
закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, 
ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 5.05.2022 г. за преобразуване на Държавната агенция за 
българите в чужбина към Министерския съвет в Изпълнителна агенция за българите в 
чужбина към министъра на външните работи 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 5.05.2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със 
закриването на Националния компенсационен жилищен фонд 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 9.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на 
дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за 
възстановяване и устойчивост 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 19.05.2022 г. за създаване на Изпълнителна агенция 
„Инфраструктура на електронното управление“ и за приемане на Устройствен 
правилник на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и 
на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление 

Наредби: 

 НАРЕДБА № Н-1 от 25.05.2022 г. за условията и реда за подаване на данни и 
информация в Портала на Европейския съюз (ЕС) по чл. 80 и за достъпа до Базата 
данни на ЕС по чл. 81 от Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16.04.2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за 
хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО 

 НАРЕДБА № Н-2 от 26.05.2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, 
профилактика и контрол на COVID-19 
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 НАРЕДБА № 3 от 28.04.2022 г. за обслужване на безекипажни кораби, плаващи по 
вътрешни водни пътища 

Други: 

 НАЦИОНАЛНА статистическа програма за 2022 година 

 ПРАВИЛА за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска 
радиослужба 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на 
електронното управление“ 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция за българите в чужбина 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на електронното управление 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на туризма 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 19.03.2010 г. за определяне на зоните във въздушното 
пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 на МС от 4.04.2014 г. за създаване на Национален 
координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на 
проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно 
ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в 
чужбина 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 на МС от 27.12.1996 г. за реда за координация и изпълнение 
на задълженията на Република България като член на Световната търговска 
организация (СТО) 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 на МС от 1.12.2021 г. за условията, реда и размера за 
предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, 
които притежават лиценз за превоз на пътници 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър 

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на държавните детски градини към 
Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пътищата 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове 

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за 
директни плащания 

 НАРЕДБА № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или 
отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и 
подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители 

 НАРЕДБА № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните 
депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, 
осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа 

 НАРЕДБА № 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за 
употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за 
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състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, 
изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

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

 НАРЕДБА № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за 
правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи 
пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен 
персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 
№ 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически 
изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на 
въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху 
тях 

 НАРЕДБА № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници" 

 НАРЕДБА за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени 
превозни услуги в железопътния транспорт 

 НАРЕДБА за граничните контролно-пропускателни пунктове 

 НАРЕДБА за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на 
Република България при охрана на въздушното пространство на Република България 

 НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж 

 НАРЕДБА за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни 
пътища на Република България 

 НАРЕДБА за системите за движение, докладване и управление на трафика и 
информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на 
Република България 

 НАРЕДБА за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и 
пристанищните райони 

Тарифи: 

 ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията 

 ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за 
митниците 

Други: 

 НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните 
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски 
съюз за 2020 – 2022 г. 

 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. 

Отменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 на МС от 11.09.2006 г. за приемане на Устройствен 
правилник на Държавната агенция за българите в чужбина 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция 
"Електронно управление" 

Наредби: 
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 НАРЕДБА № 3 за обслужване на безекипажните кораби 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 559 от 21.12.2018 г. за приемане на Технически изисквания за 
осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска 
радиослужба 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за българите в чужбина 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на електронното управление 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на туризма 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 КОНВЕРГЕНТНА ПРОГРАМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2022–2025 

 УКАЗАНИЕ № УК-1 от 10.05.2022 г. относно счетоводно отчитане, представяне и 
данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, 
ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане 

Национална агенция за приходите 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-4 от 10.03.2022 г. относно приложение на Наредба № Н-18 от 
13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на 
продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и 
изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин и на Закона 
за данък върху добавената стойност 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-63 от 17.03.2022 г. относно прилагане на § 1, т. 34 от 
допълнителните разпоредби на Закон за корпоративното подоходно облагане 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 20-32-1 от 24.03.2022 г. относно прилагане на нормите на Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица във връзка с деклариране и облагане 
на доходите на едноличен търговец 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-139 от 5.04.2022 г. относно ползване на данъчно облекчение по 
чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с 
изплатена субсидия от ДФ "Земеделие" 

Министерство на труда и социалната политика 

Писма и указания 

 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по заетостта през 2022 г. 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Помощ за пенсиониране" - 2022 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЕЛПОМЕНА" - 2022 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - 2022 

 ПРОГРАМА "Старт на кариерата" - 2022 

 ПРОГРАМА за обучение и заетост на продължително безработни лица - 2022 

Министерство на отбраната 

 СТРАТЕГИЯ за управление на риска в отбранителните програми на Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 
армия 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за бюджетния процес и финансовите дейности в Министерство на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 
армия 
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Министерски съвет 

 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ на Република България за равенство, приобщаване и 
участие на ромите (2021-2030) 

Българска народна банка 

 УКАЗАНИЯ № БНБ-13817 от 31.01.2022 г. за реда за включване, правила за работа и 
за изключване на органите по чл. 56, ал. 3 от Закона за кредитните институции от 
информационната система на Централния кредитен регистър 

 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ № БНБ-34245 от 24.03.2022 г. за работа на системата за 
брутен сетълмент в реално време RINGS 

 НАСОКИ относно изключението за ограничена мрежа съгласно ДПУ2 

Национална здравноосигурителна каса 

 МЕТОДИКА № РД-НС-01-3 от 18.04.2022 г. за определяне на размера на сумите, 
заплащани от НЗОК на изпълнители на болнична медицинска помощ за работа при 
неблагоприятни условия след отмяна на извънредната епидемична обстановка 

 МЕТОДИКА № РД-НС-01-1-2 от 23.03.2022 г. за определяне на размера на сумите, 
заплащани от НЗОК на изпълнители на дентална помощ за работа при неблагоприятни 
условия по повод на обявена епидемична обстановка 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-19 от 5.05.2022 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" 

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРАВО"   

http://web.apis.bg/p.php?i=4879105
http://web.apis.bg/p.php?i=4867068
http://web.apis.bg/p.php?i=4867080
http://web.apis.bg/p.php?i=4871543
http://web.apis.bg/p.php?i=4867201
http://web.apis.bg/p.php?i=4867202
http://web.apis.bg/p.php?i=4876949
apis://Base=NORM&DocCode=99974&Type=201/

