Новости в АПИС ПРАВО през м. октомври 2021 г.
Подбрани нови, изменени или отменени закони
Изменени кодекси и закони:





НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за движението по пътищата

Международни актове:










МЕЖДУНАРОДEН КОДЕКС за спасителни средства (LSA Code)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за прилагане на процедури за пожарни изпитания, 2010 г.
(FTP Code 2010)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за системите за пожарна безопасност (FSS Code)
КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в
наливно състояние (Кодекс BCH)
КОДЕКС за одобрение на системи за управление на баластни води (Кодекс BWMS)
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за
проекти в областта на превода в Югоизточна Европа
МЕМОРАНДУМ за разбирателство в областта на туризма между Министерството на
туризма на Република България и Министерството на икономическото развитие и
технологиите на Република Полша
МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на
Република България и Министерството на вътрешните работи на Италианската
република за засилване на сигурността в туристическите райони
ПРОТОКОЛ за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на
физическото възпитание и спорта на Република България и Министерството на
образованието, религиозните въпроси, културата и спорта на Република Гърция

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






ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 от 29.09.2021 г. за приемане на Тарифа, по която партиите,
коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по
Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните
регионални центрове при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент
и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 14.10.2021 г. за определяне на условията и реда за
изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица,
осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган
временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно
положение или обявена извънредна епидемична обстановка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 от 15.10.2021 г. за възлагане на военновременни задачи по
отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и
местната администрация

Правилници:


ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

Наредби:


НАРЕДБА № Н-16 от 12.10.2021 г. за реда за регистрация и отчета на пътните
превозни средства от въоръжените сили на Република България

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1280 от 07.10.2021 г. за реда за обработване на лични данни в
Министерството на вътрешните работи

Заповеди:


ЗАПОВЕД № РД-05-583 от 18 октомври 2021 г. на НСИ за определяне праговете за
деклариране по системата „Интрастат“ за 2022 г.

Други:










РЕШЕНИЕ № 11 от 30.09.2021 г. по конституционно дело № 7 от 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 12 от 30.09.2021 г. по конституционно дело № 10 от 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 13 от 05.10.2021 г. по конституционно дело № 12 от 2021 г.
ПРАВИЛА за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяване на
заявяване, международно координиране и регистриране в международни организации
по електронни съобщения на позиции на геостационарна орбита със съответния
радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна
спътникова система, и за реда на заплащане на такси, определени с международен акт
ПРАВИЛА за използване на радиочестотен спектър за производствени нужди след
издаване на разрешение
ПРАВИЛА за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за
регулиране на съобщенията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на лесозащитните станции
РЕШЕНИЕ № 799-ПВР/НС от 25.10.2021 г. относно изменение на изборна книга,
утвърдена с Решение № 562-ПВР/НС от 20.09.2021 г. на ЦИК

Изменени подзаконови актове:
Постановления:








ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване
на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши
училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на
Списък на защитените специалности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 на МС от 29.05.2015 г. за създаване на Национален съвет по
антикорупционни политики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на Министерския съвет от 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 № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 на МС от 15.06.2021 г. за определяне на условията,
критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се
предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от
Закона 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

Правилници:




ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за публичните предприятия
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Наредби:











НАРЕДБА за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително
пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване
НАРЕДБА за Административния регистър
НАРЕДБА за административното обслужване
НАРЕДБА № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
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 № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 10 от 13.12.2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от
Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г.
НАРЕДБА № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна
храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време
НАРЕДБА № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза

Инструкции:



ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на
Министерството на отбраната
ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане
и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители –
"Автоматизирана система за управление на човешките ресурси"

Заповеди:




ЗАПОВЕД № ЗМФ-780 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол
„DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно
съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти,
лицензирани за безмитна търговия
ЗАПОВЕД № ЗМФ-781 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за
бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и
превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар

Други:





УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
МЕТОДИКА за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от
последна инстанция
РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС на ЦИК от 20.09.2021 г. относно утвърждаване на образци на
изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Отменени подзаконови актове:
Постановления:



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 на МС от 18.10.2011 г. за възлагане на военновременни
задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и на юридическите лица - бюджетни
организации

Правилници:



ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Енергийния борд
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

Наредби:


НАРЕДБА № Н-21 от 17.08.2011 г. за реда за регистрация и отчета на пътните
превозни средства от въоръжените сили на Република България

Инструкции:


ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1122 от 12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в
Министерството на вътрешните работи

Други:


ПРАВИЛА за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за
регулиране на съобщенията

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

o

ДДС № 04 от 27.09.2021 г. относно изготвянето и представянето на
тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга
отчетна информация към 30.09.2021 г. на бюджетните организации
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за разглеждане на проектите на заповеди, изготвени от
Националната агенция за приходите (НАП), за предоставяне на отнети в полза
на държавата вещи, притежаващи характеристики на движими културни
ценности
УКАЗАНИЯ БЮ № 5 от 4.10.2021 г. относно подготовката и представянето на
проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2022 г. и на
актуализираните им бюджетни прогнози за 2023 и 2024 г.

Национална агенция за приходите
Разяснения
o
o
o

o
o

РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-102 от 2.09.2021 г. относно възникване на задължение
за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност при
отдаване под наем на обект, находящ се във Франция
РАЗЯСНЕНИЕ № 20-33-60 от 7.09.2021 г. относно прилагане на Наредба за
условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-216 от 2.09.2021 г. относно прилагане на Закона за
данък върху доходите на физическите лица във връзка с изплащане на
равностойността на дружествен дял на наследник на починал съдружник в
търговско дружество
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1200 от 30.08.2021 г. относно счетоводно отчитане на
разпределен дивидент под формата на апортна вноска на недвижим имот
(апартамент)
РАЗЯСНЕНИЕ № 08-О-2 от 28.09.2021 г. относно прилагане разпоредбата на чл.
58, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

o

o
o

РАЗЯСНЕНИЕ № 20-28-276 от 24.09.2021 г. относно прилагане на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местни данъци и
такси и осигурителното законодателство от физическо лице, което отдава на
туристи къща за гости чрез онлайн платформа
РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1326 от 28.09.2021 г. относно деклариране на рибарник и
облагане на същия с данък върху недвижимите имоти по реда на Закона за
местните данъци и такси
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-221 от 14.09.2021 г. относно прилаганe на
осигурителното законодателство спрямо лице, което упражнява дейност в
еднолично търговско дружество в България, но пребивава и се осигурява във
Великобритания

Министерство на здравеопазването
o
o

ЗАПОВЕД № РД-01-835 от 13.10.2021 г. за разрешаване на лечението на
пациенти с COVID-19 с комбинирания лекарствен продукт от две моноклонални
антитела Casirivimab и Imdevimab, (REGN-COV2)
ЗАПОВЕД № РД-01-856 от 19.10.2021 г. за въвеждане на временни
противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от
21.10.2021 г.

Министерство на образованието и науката
o
o

НАСОКИ за обучение/занимания и действия в условията на извънредна
епидемична обстановка в центровете за подкрепа за личностно развитие
ЗАПОВЕД № РД09-3596 от 20.10.2021 г. за организиране на обучение от
разстояние в електронна среда за учениците от I до XII клас от училищата на
териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100
000 население

Комисия за финансов надзор
Осигурителен надзор
o

o
o

НАСОКИ съгласно чл. 17 и чл. 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно
комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и
финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от
изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални
делови взаимоотношения и случайни сделки ("Насоки относно рисковите
фактори, свързани с ИП/ФТ"), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37
НАСОКИ за оценка на собствения риск и платежоспособност (EIOPA-BoS-14/259
BG)
НАСОКИ за системата на управление (EIOPA-BoS-14/253 BG)

Надзор на инвестиционната дейност
o
o

НАСОКИ относно маркетинговите съобщения съгласно Регламента относно
трансграничното разпространение на фондове
ОКОНЧАТЕЛНИ НАСОКИ относно задълженията по ДПФИ II/РПФИ във връзка с
пазарните данни (ESMA70-156-4263/18.08.2021 г.)

Застрахователен надзор
o

НАСОКИ относно разглеждането на жалби от застрахователни предприятия
(EIOPA-BoS-12/069 BG)

Българска народна банка

o

ПРЕРАЗГЛЕДАНИ НАСОКИ относно докладването на значими инциденти
съгласно ДПУ2

Национална здравноосигурителна каса
o

УСЛОВИЯ И РЕД № РД-НС-01-1 от 4.10.2021 г. в изпълнение на § 1, ал. 4 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., определени съвместно от Надзорния
съвет на Националната здравноосигурителна каса и Управителния съвет на
Българския лекарски съюз

Главна прокуратура на Република България
o
o
o

ЗАПОВЕД № РД-02-11 от 9.02.2021 г. за утвърждаване на Указание за
участието на прокурорите в административни дела по преценка, когато това се
налага поради важен държавен или обществен интерес
ЗАПОВЕД № РД-02-02 от 5.01.2021 г. за утвърждаване на Указание за
специален надзор
ЗАПОВЕД № РД-02-04 от 5.01.2021 г. за утвърждаване на Указание за
осъществяване на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата

Комисия за защита на личните данни
o
o

СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-93/2021 г. от 6.10.2021 г. относно
обработване на данни за ваксинационния статус
СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-77/2021 г. от 6.10.2021 г. относно
допустимост на обработване на лични данни при продажба на акцизни стоки –
цигари и алкохол, от оператор чрез отдалечен достъп (посредством автомати с
видеоконтрол и дистанционен достъп от оператор)

Висш съдебен съвет
Актове
o

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъп до обществена информация във Висшия
съдебен съвет

Централна избирателна комисия
o

o

o
o

РЕШЕНИЕ № 559-ПВР/НС от 20.09.2021 г. на ЦИК относно реда за проверка на
списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и
независими кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и/или за народни представители на 14 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 563-ПВР/НС от 20.09.2021 г. на ЦИК относно изисквания към
организацията и технологията на компютърната обработка на данните от
гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от
машинното гласуване, от изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 616-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК относно обявяване на
местата, в които ще се образуват избирателни секции по реда на чл. 14, т. 1 и
т. 3 от Изборния кодекс
РЕШЕНИЕ № 645-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК относно условията и реда за
провеждане на предизборна кампания в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември
2021 г.
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