
Новости в "АПИС-СОФИТА" през месец май 2022 г. 

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски 
език: 

 СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на 
Държавата Израел за двустранно сътрудничество в областта на промишлената 
научноизследователска и развойна дейност в частния сектор  

 КОНВЕНЦИЯ за улесняване на международното морско корабоплаване – изм. и доп., 
ДВ, бр. 34 от 3.05.2022 г., изм., бр. 35 от 10.05.2022 г., в сила от 1.01.2018 г.  

 ИЗМЕНЕНИЯ на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване  

 ИЗМЕНЕНИЯ на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване  

 ИЗМЕНЕНИЯ на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване  

 ИЗМЕНЕНИЯ на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване  

 ИЗМЕНЕНИЯ на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване  

Българско законодателство на английски език: 

1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. – нов, обн., ДВ, бр. 18 
от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г. 

2. Закон за покритите облигации – нов, обн., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 
8.07.2022 г. 

3. Закон за банковата несъстоятелност – изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила 
от 29.03.2022 г. 

4. Закон за публичното предлагане на ценни книжа – изм., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в 
сила от 29.03.2022 г. 

5. Кодекс за социално осигуряване – изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 
8.07.2022 г. 

6. Закон за мерките срещу изпирането на пари – изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., 
в сила от 8.07.2022 г., изм., бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 27.07.2022 г. 

7. Кодекс за застраховането – изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 
29.03.2022 г. 

8. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол 
върху стопанската дейност – изм., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 29.03.2022 г. 

9. Закон за административните нарушения и наказания – изм., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 
г., в сила от 29.03.2022 г. 

10. Закон за независимия финансов одит – изм., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 
29.03.2022 г. 

11. Закон за корпоративното подоходно облагане – изм., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в 
сила от 29.03.2022 г. 

12. Закон за киберсигурност – изм., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 29.03.2022 г. 
13. Закон за платежните услуги и платежните системи – изм., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., 

в сила от 29.03.2022 г. 
14. Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати – изм., ДВ, бр. 25 от 

29.03.2022 г., в сила от 29.03.2022 г. 
15. Закон за пощенските услуги – изм., ДВ, бр. 31 от 19.04.2022 г. 
16. Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване 

на разпространителите и доставчиците на медийни услуги – изм., ДВ, бр. 31 от 
19.04.2022 г. 

17. Закон за убежището и бежанците – изм., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 
26.04.2022 г. 

18. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. – доп., ДВ, 
бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 1.04.2022 г. 

19. Закон за държавната собственост – изм., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 
26.04.2022 г. 

20. Закон за лечебните заведения – изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 
26.04.2022 г. 

21. 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 
– доп., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 26.04.2022 г. 
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22. Закон за специалните разузнавателни средства – изм., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в 
сила от 27.07.2022 г. 

23. Закон за електронните съобщения – изм., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 
27.07.2022 г. 

24. Закон за Европейската заповед за разследване – изм., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в 
сила от 27.07.2022 г. 

25. Закон за българските лични документи – изм., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 
27.07.2022 г. 

26. Закон за противодействие на тероризма – изм., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 
27.07.2022 г. 

27. Закон за предучилищното и училищното образование – изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 
3.05.2022 г. 
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