
Новости в АПИС ПРАВО през м. март 2022 г. 

Подбрани нови, изменени или отменени закони 

Нови закони: 

 ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

 ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 

 ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 

 ЗАКОН за покритите облигации 

Изменени кодекси и закони: 

 ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 КОДЕКС за социално осигуряване 

 ЗАКОН за административните нарушения и наказания 

 ЗАКОН за банковата несъстоятелност 

 ЗАКОН за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници 

 ЗАКОН за данък върху добавената стойност 

 ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица 

 ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 
колективно инвестиране 

 ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за 
секюритизация 

 ЗАКОН за защита на потребителите 

 ЗАКОН за киберсигурност 

 ЗАКОН за Комисията за финансов надзор 

 ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари 

 ЗАКОН за насърчаване на инвестициите 

 ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти 

 ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи 

 ЗАКОН за хората с увреждания 

 ЗАКОН за чужденците в Република България 

Отменени закони: 

 ЗАКОН за ипотечните облигации 

Международни актове: 

 ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество между Министерството на 
здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на 
Световната здравна организация (СЗО) за 2022/2023 г.  

 МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи 
опасни химикали в наливно състояние (IBC Code) 

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове 

Нови подзаконови актове: 

Постановления: 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 25.02.2022 г. за приемане на устройствени правилници на 
Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и 
растежа 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 02.03.2022 г. за приемане на Наредба за разглеждане на 
спорове по Закона за марките и географските означения 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2022 г. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 от 24.03.2022 г. за определяне размера на минималната 
работна заплата за страната 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната служба за съвети в 
земеделието 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 6 от 18.03.2022 г. за разследване на произшествия по вътрешните водни 
пътища 

 НАРЕДБА № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на 
разходите по предоставяне на обществена информация 

 НАРЕДБА № РД-06-3 от 23.02.2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд в черната и цветната металургия 

 НАРЕДБА за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 09.03.2022 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до 
държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост 

 ИНСТРУКЦИЯ № 1022-40-2 от 02.03.2022 г. за съдържанието и реда за представяне в 
Националния осигурителен институт на документи за осигурителен стаж, осигурителен 
доход и категория труд 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-111 от 16.02.2022 г. за утвърждаване на образец на декларация по 
чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от 
ЗКПО за промени на авансовите вноски 

Други: 

 РЕШЕНИЕ № 3 от 24.02.2022 г. по конституционно дело № 16 от 2021 г. 

 РЕШЕНИЕ № 4822 от 15.04.2021 г. по административно дело № 9587 от 2020 г. 

 ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с агресивните военни действия на Руската федерация срещу 
Украйна 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката и индустрията 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на иновациите и растежа 

Изменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 на МС от 27.03.2015 г. за създаване на Национален 
икономически съвет 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 на МС от 1.06.2007 г. за приемане на списък на държавите с 
пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и 
програмните документи на Република България за управление на средствата от 
фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. 

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Съвета за административната реформа 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация 

Наредби: 

 НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

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

 НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова 
помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 
периода 2019 – 2023 г. 

 НАРЕДБА № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по 
вътрешните водни пътища 

 НАРЕДБА № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за 
признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на 
правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската 
заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за 
застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и 
задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално 
осигуряване 

 НАРЕДБА № 31 от 4.10.2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа 

 НАРЕДБА № 8121з-465 за организацията и функционирането на Националната 
Шенгенска информационна система на Република България 

 НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност 
и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия 
и на сградите и съоръженията 

 НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 
райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № ЗАМ-324/32-54835 от 17 февруари 2022 г. 

 ЗАПОВЕД № РД-05-926 на НСИ от 1.11.2016 г. за утвърждаване на Номенклатура на 
промишлената продукция – 2016 г. 

Тарифи: 

 ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, 
прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието 

Други: 

 КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията 
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 МЕТОДИКА за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по 
назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания 

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

Отменени подзаконови актове: 

Постановления: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 на МС от 10.03.2022 г. за одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на земеделието за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на 
еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Сортови семена - 
Елит" - ЕАД, София 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 на МС от 14.09.2020 г. за създаване на Държавна агенция за 
научни изследвания и иновации 

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

Правилници: 

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната служба за съвети в 
земеделието 

Наредби: 

 НАРЕДБА за реда за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските 
означения 

Инструкции: 

 ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 12.07.2018 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до 
държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост 

Заповеди: 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при 
предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена 
информация според вида на носителя 

Други: 

 РЕШЕНИЕ на НС от 7.01.2022 г. за достъп до сградите на Народното събрание при 
обявена извънредна епидемична обстановка 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за научни изследвания и иновации 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката 

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства 

Министерство на финансите 

 ПИСМО № 91-00-101 от 21.02.2022 г. относно представяне на ежемесечна отчетна 
информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване 
разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и 
социални мерки и отчет за държавните инвестиционни заеми 

 ЗАПОВЕД № ЗМФ-129 от 4.03.2022 г. за определяне размера на индивидуална квота за 
предоставяне на ваучери за храна и общия брой на индивидуалните квоти за 2022 г. 
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 СТАНОВИЩЕ № 63-00-34 от 21.02.2022 г. относно решение № 12630 от 10.12.2021 г. 
на Върховния административен съд по адм. д. № 2831/2021 г. VIII о. 

 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ № АД-7 от 14.03.2022 г. по прилагането на чл. 95 от Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2022 година 

Национална агенция за приходите 

Писма и указания 

 СТАНОВИЩЕ № 20-00-43 от 8.03.2022 г. относно Закон за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г.) и Закон за 
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 
4.03.2022 г.) 

Разяснения 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-115 от 2.02.2022 г. относно ползване на данъчно облекчение по чл. 
58, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-156 от 4.02.2022 г. относно регистриране и отчитане на продажби 
на стоки, извършвани от електронен магазин 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-225 от 16.02.2022 г. относно ползване на данъчно облекчение за 
лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 2 от Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-281 от 25.02.2022 г. относно прилагане на данъчното и 
осигурително законодателство във връзка с получени доходи от продажба на 
електрическа енергия, произведена от собствена фотоволтаична електрическа 
централа от физическо лице, което е регистриран земеделски стопанин 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-157 от 4.02.2022 г. относно прилагане на чл. 31 от Наредба № Н-
18/2006 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 № М-94-Т-45 от 9.02.2022 г. относно прилагане на разпоредбите на 
Закона за данък върху добавената стойност във връзка с преобразуване на единен 
идентификационен код от 10-значен в 9-значен такъв 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3-234 от 18.02.2022 г. относно определяне на патентен данък 
съгласно Закона за местните данъци и такси 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-3 от 21.01.2022 г. относно здравно осигуряване на 
самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия 

 РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-12 от 31.01.2022 г. относно прилагане на нормите на Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица във връзка с облагане и деклариране 
на доход от продажба на електрическа енергия 

Министерство на труда и социалната политика 

Писма и указания 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Активиране на неактивни лица" – 2022 

 ПРОГРАМА за заетост и обучение на бежанци - 2022 

Въпроси и отговори 

 Отговор на МТСП от 4.03.2022 г. във връзка с чл. 222, ал. 3 от КТ 

 Отговор на МТСП от 12.03.2022 г. във връзка с чл. 46, ал. 1 от Наредба за работното 
време, почивките и отпуските 

 Отговор на МТСП от 10.03.2022 г. във връзка с чл. 271, ал. 1 от КТ 

 Отговор на МТСП от 4.03.2022 г. във връзка с чл. 176а, ал. 2 от КТ 

Министерство на здравеопазването 
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 ЗАПОВЕД № РД-01-126 от 9.03.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични 
мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на 
Република България, считано от 10.03.2022 г. до 31.03.2022 г. 

Комисия за защита на личните данни 

 СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-17-37/2022 г. от 24.02.2022 г. относно 
законосъобразно обработване на данни за трудови доходи на лицата за целите на 
определяне размера на удръжката по запор, наложен върху вземане на длъжник от 
пенсия 

Висш съдебен съвет 

Актове 

 ПРАВИЛА за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, 
прокурорите и следователите 
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