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Акцент 

Европейският регламент относно спешна намеса за 

справяне с високите цени на енергията и 

въвеждането му в България  

На 6 октомври 2022 г. Съветът на Европейския съюз 

прие Регламент (ЕС) 2022/1854 относно спешна 

намеса за справяне с високите цени на енергията 

(„Регламентът“).  

Регламентът залага мерки, с които се цели намаляване 

на търсенето на електроенергия, събиране на 

свръхприходите от енергийния сектор и 

преразпределянето им към крайните клиенти на 

електрическа енергия - домакинства и дружества, 

които са засегнати от високите цени на 

електроенергията. 

I. Какво предвижда Регламентът? 

Регламентът предвижда три основни мерки за 

справяне с високите цени на енергията:   

1) Намаляване на брутното потребление на 

електроенергия  

Стремежът е да се въведат мерки в държавите членки 

за намаляване на общото месечно брутно 

потребление на електроенергия с 10%, а във 

върховите часове – най-малко 5% средно на час. 

Държавите членки имат свобода да изберат конкретни 

мерки, съобразени с националните особености, като 

те могат да включват например национални кампании 

за повишаване на осведомеността, целенасочени 

стимули за намаляване на потреблението на 

електроенергия и др.  

2) Задължителен таван на пазарните приходи за 

определени производители на електроенергия 

Пазарните приходи на производителите, получени от 

производството на електроенергия от източниците, 

посочени в член 7, параграф 1 от Регламента (сред 

които вятърна и слънчева енергия, ядрена енергия, 

лигнитни въглища и др.) се ограничават до максимум 

180 EUR за MWh произведена електроенергия. 

Държавите членки могат да въведат мерки и по 

отношение на производителите на електроенергия от 

източници, които не са сред изброените.  

3) Временна солидарна вноска за свръхпечалбите на 

дружествата и местата на стопанска дейност от ЕС, 

извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, 

природния газ, въглищата и нефтопреработването.  

Регламентът е задължителен за всички държави 

членки, които трябва да въведат съответните мерки на 

национално ниво.  

II. Как Регламентът ще се въведе в България? 

Към настоящия момент паралелно протичат две 

законодателни инициативи по въвеждане на мерките, 

предвидени в Регламента: 

1) Проект на Постановление на Министерски съвет 

В портала за обществени консултации на Министерски 

съвет („МС“) на 21.11.2022 г. е публикуван проект на 

Постановление на МС за мерките по прилагане на 

Регламента. Становища по него могат да се подават до 

4.12.2022 г.  

2) Промени в Закона за корпоративното подоходно 

облагане  

Mежду първо и второ четене на Закона за изменение 

и допълнение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане („Законопроектът“), на 

23.11.2022 г. в Народното събрание („НС“) е внесено 

предложение за промени във връзка с прилагането на 

Регламента. Те не бяха подкрепени от Комисията по 

бюджет и финанси („Комисията“) на проведеното на 

29.11.2022 г. заседание. Предстои да бъдат гласувани 

от НС в пленарна зала.  

 

Текстовете на Постановлението и Законопроекта в 

голямата си част са идентични (вж. т. III по-долу). Както 

беше изтъкнато от депутати по време на заседанието 

на Комисията, с внасяне на Законопроекта поначало се 

цели правна сигурност по отношение на предвидените 

мерки – преимущество пред Постановлението, тъй 

като то подлежи на обжалване. 
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III. Какво предвиждат законодателните 

промени? 

Както беше споменато, предложените текстовете на 

Постановлението и Законопроекта са почти идентични 

и, накратко, предвиждат следното: 

1) Въвежда се таван на пазарните приходи от 

продажба на електроенергия, както за 

производители на електроенергия (от източници 

по чл. 7 от Регламента), така и за търговци на 

електрическа енергия.  

2) Събраните свръхприходи ще се внасят във Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ 

(„ФСЕС“) чрез целеви вноски от производителите и 

търговците на електрическа енергия.  

3) Целевите вноски се дължат за сделки с място на 

изпълнение на територията на страната, 

вътреобщностни доставки и износ.  

4) Периодът, за който ще се прилагат тези мерки, е 

1.12.2022 г. – 30.06.2022 г.  

5) По отношение на производителите на 

електрическа енергия са предвидени различни 

начини за изчисляване на целевите вноски (в 

зависимост дали имат договор за компенсиране с 

премии). За търговците на практика се установява 

таван на маржа от 10% за сключени сделки с 

клиенти на едро и 15% за сделки с крайни клиенти. 

Различията в текста на Законопроекта, в сравнение с 

Постановлението, касаят периодите на деклариране и 

санкциите при недеклариране и невнасяне на 

целевите вноски. 

IV. Какви са предизвикателствата пред 

бизнеса?  

Посочените мерки значително засягат компаниите в 

енергийния сектор, като биха имали особено 

съществено отражение върху дейността на търговците 

на електроенергия.  

 
1 „Становище относно предложение на ЗИД на Закона за 
корпоративното подоходно облагане за прилагането на 
Регламент (ЕС) 2022/1854“, публикувано на интернет 
страницата на АСЕП на 25.11.2022 г. 

Включването на задължения за търговците не е 

предвидено в Регламента, а е преценка на българския 

законодател, която поставя редица въпроси. 

По отношение на размера на целевата вноска, 

посочено е, че тя се изчислява като положителна 

разлика между приходите без данък върху добавената 

стойност (ДДС) и всички разходи, свързани с покупката 

и продажбата на количествата електрическа енергия, 

увеличени с 10 %, съответно 15%, за периода от 1 

декември 2022 г. до 30 юни 2023 г. Към момента обаче 

не е публикуван образец на декларацията, с която ще 

се декларират приходите и разходите на търговците. 

За търговците остава неясно кои разходи ще се 

посочват и как ще се изчислява базата, върху която ще 

се калкулира маржа. Неяснота има и по отношение на 

въпроса как ще се прилагат правилата спрямо 

търговците, които не са български юридически лица и 

дали няма да се стигне до „двойно облагане“. 

Както посочва и Асоциация свободен енергиен пазар 

(„АСЕП“)  в свое становище1, докато при засегнатите 

производители има гарантиран минимален праг на 

приходи, при търговците липсва такъв – това „на 

практика означава, че ако един търговец има 10 

сделки на едро, напълно е възможна хипотезата 9 от 

тях да са на 5% загуба, и една да бъде на печалба , като 

тя ще му бъде обложена поради „свръхприход“. 

Предложените текстове и неяснотата как ще се 

прилагат за търговците на електроенергия 

понастоящем може да въздействат възпиращо за 

компании, които имат желание да стартират такъв 

бизнес в България, да го направят.  

За възможни негативни ефекти алармира и 

Асоциацията на търговците на енергия в България 

(„АТЕБ“) в своя статия2, в която споделя, че 

приложимите от 1.09.2022 г. сходни мерки в Румъния 

са довели до редица негативи, включително 

прекратяване на договори с крайни клиенти в Румъния 

от страна на търговците и оттегляне от пазара. 

2 „Европа и България в опит за справяне с високите цени на 
електроенергията“, АТЕБ, сп. „Ютилитис“, бр. 9 (203), 
ноември 2022 г. 
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Предстои да видим в какъв финален вид мерките, 

предвидени в Регламента, ще бъдат въведени в 

България, за което ще продължим да Ви 

информираме. 

Автор:  

 

Ирена Колева 
Старши адвокат, Делойт Лигъл 
ikoleva@deloittece.com 

 

 

 

Приети актове 

ЕС прие нова директива, насърчаваща равенството 

между половете 

На 22 ноември 2022г. Европейският парламент одобри 
текста на нова Директива за подобряване на баланса 
между половете сред директорите на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, и свързани с това 
мерки („Директивата“). Тя е предложена за първи път 
от Европейската комисия преди десет години. 
 
Директивата има за цел насърчаване на равенството 
между половете чрез увеличаване на броя на жените 
в управителните органи на големите компании в 
Европейския съюз. 
  
Директивата се фокусира върху публичните 
дружества, като въвежда квоти за дела на местата в 
борда, заети от „недостатъчно представения пол“ — 
най-малко 40% от директорските позиции без 
изпълнителни функции, или 33% от всички 
директорски позиции, както с, така и без 
изпълнителни функции.  
 
Предстои Директивата да бъде публикувана в 
Официален вестник на Европейския съюз.  
 

Нова европейска реформа в областта на 

чуждестранните инвестиции 

На 28.11.2022 г. Съветът на ЕС финално одобри 
предложението за регламент относно чуждестранните 
субсидии, които нарушават функционирането на 

вътрешния пазар. С приемането на регламента се цели 
отстраняване на нарушенията, породени от 
субсидиите, предоставяни от трети държави на 
дружества, извършващи дейност на единния пазар на 
ЕС. В него се определят процедурните правила за 
разследване на тези субсидии в контекста на големи 
концентрации и оферти за възлагане на обществени 
поръчки на голяма стойност. 
 
Освен това, законодателният акт ще спомогне за 
стимулиране на лоялната конкуренция на 
европейския пазар и попълване на регулаторната 
празнина относно чуждестранните инвестиции.  
Регламентът ще влезе в сила 20 дни след 
публикуването му в Официален вестник на 
Европейския съюз. 
 

Проекти на нормативни актове 

Проект на наредба относно извършване на 

плащания, верификация и счетоводно отчитане за 

програми, финансирани от европейски фондове  

На 21.11.2022 г. в портала за обществени консултации 
към Министерски съвет беше публикуван проект за 
нова Наредба за определяне на правилата за 
извършване на плащания, за верификация и 
счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване 
и отписване на неправомерни разходи и за 
осчетоводяване, както и сроковете и правилата за 
приключване на счетоводната година по програмите 
(„Наредбата“). Срокът за обществени консултации е 
30-дневен и изтича на 21.12.2022г. 
 
Съгласно мотивите към проекта на Наредбата, 
приемането й е продиктувано от направените 
изменения и допълнения в Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове („ЗУСЕСИФ“).  
 
В Наредбата се определят правилата и сроковете за: 

• извършване на плащания;  

• верификация и счетоводно отчитане на 
разходите;  

• възстановяване и отписване на неправомерни 
разходи;  

• счетоводна отчетност;  

• приключване на счетоводна година. 
 
Правилата се прилагат за: 

1) програмите, финансирани от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), 

mailto:ikoleva@deloittece.com
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Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), 
Фонда за справедлив преход (ФСП) и 
Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз 
(ЕС); 

2) двустранните програми за трансгранично 
сътрудничество по външните граници на ЕС, 
които са програмите между Република 
България и Република Сърбия, Република 
България и Република Турция, и Република 
България и Република Северна Македония. 
 

Проект на Наредба за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради 

На 23.11.2022 г. е открито обществено обсъждане на 
проект на Наредба за обследване за енергийна 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 
спестявания на сгради („Наредбата“). Предвижда се 
новата Наредба да отмени сега действащата Наредба 
№ Е-РД-04-1 за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания 
на сгради.  
 
Според мотивите на проекта, същият е изработен в 
отговор на редица изменения в законовата и 
подзаконовата нормативна рамка за енергийна 
ефективност на сгради, породени от транспонирането 
в българското законодателство през м. март 2021 г. на 
изискванията на Директива (ЕС) 2018/844 на 
Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 
година за изменение на Директива 2010/31/ЕС 
относно енергийните характеристики на сградите и 
Директива 2012/27/ЕС относно енергийната 
ефективност (Директива (ЕС) 2018/844). 
 
Основна цел на Наредбата е да подобри 
прозрачността на сертификатите за енергийни 
характеристики на сгради, като гарантира, че всички 
необходими параметри за изчисляване са определени 
и се прилагат последователно.  
 
По-конкретно, Наредбата предвижда издаване на 
сертификат за енергийни характеристики на нови 
сгради на етапа на проектиране, урежда условията и 
реда за издаване на сертификат в случаите на 
пристрояване и надстрояване на съществуваща 
сграда, регламентира нови срокове на валидност на 
сертификатите за енергийни характеристики, 
обвързани с достигнатия клас на енергопотребление, 
въвежда изменения в образците на двата вида 

сертификата (за нова сграда и за сграда в 
експлоатация), с цел намаляване на 
административната тежест и т.н.    
Общественото обсъждане ще продължи до 6.12.2022г.  
 

Нова реформа в областта на безопасността на 

продуктите  

Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха 
споразумение за въвеждане на нови правила за 
безопасност на продуктите. Тези правила ще се 
въведат с приемане на регламент и целта е да се 
гарантира, че продуктите, продавани както офлайн, 
така и онлайн, са безопасни и отговарят на 
европейските стандарти. Регламентът ще отговори на 
предизвикателствата пред безопасността на 
продуктите с новите технологии и онлайн пазарите, ще 
усъвършенства правния режим на защита на 
потребителите.   
 
Новите правила следва да гарантират, че 
икономическите оператори имат отговорно лице за 
продуктите, продавани онлайн и офлайн, независимо 
дали са с произход от ЕС или от трета държава. 
 
Постигнатото споразумение подлежи на одобрение от 
Съвета и Европейския парламент. От страна на Съвета, 
временното политическо споразумение подлежи на 
одобрение от представителите на държавите-членки 
(в Корепер), преди да премине през официалните 
стъпки на процедурата за приемане. 
 

Предложение за нови правила на ЕС относно 

опаковките 

На 30.11.2022 г. Европейската комисия предложи нови 
правила за ЕС относно опаковките. Предложенията са 
вторият пакет от мерки съгласно плана за действие за 
кръгова икономика на Европейската зелена сделка.  
По-конкретно, изготвен е проект на Регламент за 
опаковките и отпадъците от опаковки, който да 
отмени сега действащата Директива за опаковките и 
отпадъците от опаковки (Директива 94/62/ЕО), както и 
да допълни други актове в областта на управлението 
на отпадъци.  
 
Сред по-важните цели, заложени в проекта, са: 

• намаляване на отпадъците от опаковки с 15 % 
до 2040 г., на държава членка и на глава от 
населението, в сравнение с 2018 г.; 

• задължение за производителите да предлагат 
на потребителите определен процент от 
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своите продукти в опаковки за многократна 
употреба или многократно пълнене; 

• създаване на задължителни депозитни 
системи за връщане за пластмасови бутилки и 
алуминиеви кенове за напитки;  

• определяне на критерии за проектиране на 
опаковките, така че до 2030 г. всички опаковки 
да бъдат рециклируеми.  

• въвеждане на правила за производството на 
пластмаси на биологична основа и на 
биоразградими и компостируеми пластмаси, 
за да могат тези пластмаси да имат 
положително въздействие върху околната 
среда.  
 

Предложението предстои да бъде разгледано от 
Европейския парламент и Съвета, съгласно 
обикновената законодателна процедура. 
 

Практика 

Определение на ВКС във връзка с искове срещу 

държавата за вреди от нарушение на правото на ЕС 

На 18.11.2022 г.  Върховният касационен съд („ВКС“) 
постанови Определение № 50410 по ч. гр. д. № 
3500/2022 г., III търговско отделение. В него ВКС дава 
отговор на въпроса кой е приложимият процесуален 
ред, по който се разглеждат искове срещу държавата 
за вреди от нарушение на правото на ЕС и кой е 
надлежният ответник по тези искове, предвид 
действието в националния правен ред на закон като 
Закона за отговорността на държавата и общините за 
вреди („ЗОДОВ“).  
 
ВКС посочва, че с промените в ЗОДОВ от 2019 г. 
изчерпателно се указва по кой ред и пред кой съд да 
се разгледат предявените по ЗОДОВ искови молби за 
ангажиране отговорността на държавата за вреди от 
нарушение на правото на ЕС. Приложим е 
процесуалният ред на ЗОДОВ, а държавата участва в 
производствата чрез органа, от чиито незаконни 
актове, действия или бездействия са причинени 
вредите.  
 

Решение на ВКС по въпроса дали договорът за 

покупко-продажба на чужд имот се разваля по 

право, ако купувачът е отстранен от имота въз основа 

на влязло в сила решение 

На 16.11.2022 г.  Върховният касационен съд („ВКС“) 
постанови Решение № 50249 по гр. д. № 638/2022 г., IV 
гражданско отделение  по въпроса дали договорът за 
покупко-продажба на чужд имот се разваля по право, 
ако купувачът е отстранен от имота въз основа на 
влязло в сила решение.  
 
С него ВКС припомня, че по въпроса вече има 
постановено ТР № 1/02.07.2021 г. по тълк. д. № 1/2019 
г. ОСГТК на ВКС, съгласно което, договорът за 
прехвърляне на вещни права върху чужд имот не се 
разваля по право и при реализирана, и при евентуална 
евикция (т.е. съдебно отстранение). Необходимо 
е  купувачът, който е отстранен от чуждия имот, да се 
сдобие с влязло в сила съдебно решение за разваляне 
на договора за покупко-продажба, за да възникне 
правото му срещу продавача на имота да иска обратно 
покупната цена. 
 

Съдът на ЕС прие решение относно обявяването на 

действителните собственици  

Делото пред Съдa на ЕС е образувано по повод две 
преюдициални запитвания, отправени от районния 

съд в Люксембург. Запитванията са отправени във 
връзка с два спора: първият на WM (дело C-37/20), а 
вторият на Sovim SA (дело C-601/20) с Регистъра на 
действителните собственици на Люксембург, отказа 
на последното да ограничи достъпа на широката 
общественост до информацията, свързана, от една 
страна, с качеството на WM на действителен 
собственик на гражданско дружество за управление и 
придобиване на недвижими имоти, и от друга страна, 
с действителния собственик на Sovim. 
 
Съдът на ЕС постанови, че член 30, параграф 5, трета 
алинея от Директива 2015/849, изменена с Директива 
2018/843, е невалиден. Цитираната разпоредба 
предвижда, че информацията за действителните 
собственици на дружества, учредени на територията 
на държавите членки на ЕС, е достъпна във всички 
случаи за всеки член на широката общественост.      
 
Според Съда на ЕС достъпът на широката 
общественост до информацията за действителните 
собственици представлява тежка намеса в 
предвидените съответно в членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз („Хартата“) 
основни права на зачитане на личния живот и на 
защита на личните данни. Смята се, че оповестената 
информация позволява на потенциално неограничен 
брой лица да получат информация за материалното и 
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финансовото положение на действителните 
собственици. Освен това, потенциалните рискове за 
съответните лица от евентуална злоупотреба с 
личните им данни са още по-големи, тъй като, след 
като бъдат предоставени на широката общественост, 
тези данни могат да бъдат не само свободно 
преглеждани, но и запаметявани и разпространявани. 
 

Съдът на ЕС с нови тълкувания на понятието 

„квалифициран електронен подпис“ 

Съдът на Европейския съюз („СЕС“) се произнесе с 
решение (дело C-362/21) по няколко въпроса относно 
електронните подписи. Преюдициалното запитване е 
отправено от български съд - Административен съд – 
Велико Търново.  
 
Някои ключови тълкувания на СЕС са:  

• Регламентът за електронните подписи 
(Регламент (ЕС) № 910/2014 – „Регламента“) 
допуска административен акт, издаден като 
електронен документ, да бъде обявен за 
нищожен от съда, ако е подписан с електронен 
подпис, който не отговаря на изискванията на 
Регламента за квалифициран електронен 
подпис (КЕП). Обстоятелството, че подписът 

върху един акт е в електронна форма, само по 
себе си не е достатъчно основание той да бъде 
обявен за нищожен, подчертава СЕС. От 
значение в случая е, че понастоящем 
българското законодателство изисква 
използването на КЕП за електронно 
подписване на административен акт, а не 
усъвършенстван или обикновен електронен 
подпис.  

• Дори ако един доставчик посочи електронен 
подпис по начин, който не фигурира в 
Регламента (напр. „професионален 
електронен подпис“), това не може да повлияе 
на преценката дали подписът се счита за КЕП 
или не – има значение единствено дали той 
отговаря на изискванията за КЕП, уредени в 
Регламента.  

• СЕС посочва, че не е пречка един подпис да се 
счита за КЕП, ако имената на титуляря, 
изписвани обичайно на кирилица, са 
транслитерирани на латиница, стига този 
електронен подпис да е свързан по уникален 
начин с титуляря и той да може да бъде 
идентифициран.  

 

Препоръки на Европейския комитет по защита на 

данните във връзка със задължителните фирмени 

правила 

На 14 ноември 2022 г. Европейският комитет по защита 
на данните („ЕКЗД“) прие текст (проект) на Препоръки 
1/2022 за заявлението за одобрение и за елементите 
и принципите при задължителните фирмени правила 
на администратора по чл. 47 от Общия регламент 
относно защитата на данните („ОРЗД“). 
 
Препоръките са във връзка с въвеждането на 
задължителни фирмени правила, които са 
предвидени в ОРЗД като един от механизмите за 
гарантиране на защитата на личните данни при 
трансфер към трети държави (извън територията на 
ЕС/ЕИП). 
 
С приемането на тези препоръки ще се въведе 
стандартен формуляр за заявление за одобрение на 
задължителните фирмени правила от 
администраторите. Освен това, ще се разясни 
необходимото съдържание на фирмените правила и 
ще се дадат други допълнителни насоки. 
 
Препоръките са публикувани на официалната 
интернет страница на ЕКЗД и обществените 
консултации по тях ще продължат до 10 януари 2023 
г., след което ще бъдат официално приети.  
 

Други обнародвани нормативни актове 

ДВ, бр. 92 от 18.11.2022 

Наредба № 3 от 15 ноември 2022 г. за прилагане на 
подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане 
за земеделските стопани, които са особено засегнати 
от последиците от руското нашествие в Украйна“ от 
Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. 

Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за 
техническите изисквания към енергийните 
характеристики на сгради 

Инструкция № И-2 от 11 октомври 2022 г. за 
взаимодействие между Министерството на 
правосъдието и Държавна агенция „Национална 
сигурност“ при осъществяване дейността на Бюрото по 
защита на застрашени лица 

Инструкция № И-3 от 18 октомври 2022 г. за 
взаимодействие между Министерството на 
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правосъдието и Националната служба за охрана при 
осъществяване дейността на Бюрото по защита на 
застрашени лица 

Инструкция № И-4 от 4 ноември 2022 г. за 
взаимодействие между Министерството на 
правосъдието и Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия при осъществяване 
дейността на Бюрото по защита на застрашени лица 

ДВ, бр. 93 от 22.11.2022 

Закон за ратифициране на Допълнението на 
Споразумението за заем между Европейския съюз 
като заемодател и Република България като 
заемополучател 

Постановление № 366 от 16 ноември 2022 г. за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на 
Министерския съвет за 2022 г. 

Постановление № 367 от 16 ноември 2022 г. за 
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2022 г. 

Постановление № 368 от 16 ноември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финансово 
осигуряване на дейности по национални програми за 
развитие на образованието 

Постановление № 369 от 16 ноември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на 
извършените от родителите разходи за периода 1 юли 
– 14 септември 2022 г. за отглеждането и обучението 
на децата, които не са приети в държавни или 
общински детски градини или училища поради липса 
на свободни места 

Постановление № 370 от 17 ноември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Правилника за прилагане 
на Закона за Националната служба за охрана, приет с 
Постановление № 131 на Министерския съвет от 2016 
г. 

Постановление № 371 от 17 ноември 2022 г. за 
допълнение на Устройствения правилник на 
Агенцията за качеството на социалните услуги, приет с 

Постановление № 220 на Министерския съвет от 2020 
г. 

Изменения на Международния кодекс за разширени 
проверки при прегледи за освидетелстване на 
корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. 
(ESP Code) 

Изменения на Международната конвенция за контрол 
на вредните противообрастващи системи на корабите, 
2001 г. Изменения на анекси 1 и 4 (Контрол върху 
цибутрина и формата на Международното 
свидетелство за противообрастваща система) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-
5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за предоставяне на средства от 
Национален фонд „Култура“ 

Наредба № 22 от 2 ноември 2022 г. за придобиване на 
квалификация по професията „Работник в 
производство на облекло“ 

ДВ, бр. 94 от 25.11.2022 

Наредба № 23 от 2 ноември 2022 г. за придобиване на 
квалификация по професията „Портиер-пиколо“ 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-
1031 от 15 април 2011 г. за условията и реда за 
обезопасяване от нежелателен достъп и сработване 
по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, 
ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, 
взривните вещества и пиротехническите изделия и 
дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 4.02.2019 г. за треньорските кадри 

ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 

Постановление № 372 от 24 ноември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 64 на 
Министерския съвет от 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 № 373 от 24 ноември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. за изплащане на 
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допълнително възнаграждение за постигнати 
резултати от труда на директорите на общинските 
детски градини, училища, центрове за подкрепа за 
личностно развитие и центрове за специална 
образователна подкрепа 

Постановление № 374 от 24 ноември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 
2022 г. за изплащане на стипендии и на еднократно 
финансово подпомагане по Програмата на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, 
общински и частни училища през 2022 г. 

Постановление № 375 от 24 ноември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 225 на 
Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на иновациите и растежа за 2022 г. 

Постановление № 376 от 24 ноември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 205 на 
Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на финансите за 2022 г. 

Постановление № 377 от 24 ноември 2022 г. за 
извършване на промяна на утвърдения със Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2022 г. 
максимален размер на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2022 г. по бюджета на 
Министерството на отбраната 

Постановление № 378 от 24 ноември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 104 на 
Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2022 г. 

Постановление № 379 от 24 ноември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2022 г. 

Постановление № 380 от 24 ноември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на външните работи за 2022 г. 

Постановление № 381 от 24 ноември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Правилника за прилагане 
на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, приет с Постановление № 46 на 
Министерския съвет от 2010 г. 

Меморандум за разбирателство относно подкрепа за 
проекти на ЕС между правителството на Република 
България и Европейската инвестиционна банка 

Правилник за изменение на Правилника за 
устройството и дейността на държавно предприятие 
„Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ 

Наредба № 24 от 3 ноември 2022 г. за придобиване на 
квалификация по професията „Монтьор по 
комуникационни системи“ 

ДВ, бр. 96 от 02.12.2022 

Закон за ратифициране на Протокола за изменение на 
Спогодбата между Република България и Федерална 
република Германия за избягване на двойното 
данъчно облагане и на отклонението от облагане с 
данъци на доходите и имуществото, подписана на 25 
януари 2010 г., подписан в София на 21 юли 2022 г. 

Закон за ратифициране на Споразумение за сметка 
между Министерството на отбраната на Република 
България и Федералната резервна банка на Ню Йорк и 
на Споразумение относно определени сметки, 
свързани с финансиране на чуждестранни военни 
продажби от правителството на Република България, 
между Министерството на отбраната на Република 
България, Агенцията на Департамента по отбрана на 
САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и 
Федералната резервна банка на Ню Йорк 

Закон за изменение на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за опазване на околната среда 

Закон за ратифициране на Международен договор 
(LOA) BU-D-SAD „Придобиване на 8 (осем) нови 
самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за 
обучение, средства за поддръжка, резервни части, 
първоначална поддръжка и обучение за Българските 
Военновъздушни сили“ и на Международен договор 
(LOA) BU-P-LBC „Многофункционална система за 
разпределение на информация – Съвместна 
тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързана с нея 
поддръжка и оборудване“ 

Постановление № 382 от 28 ноември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Правилника за 
устройството и дейността на Служба „Военно 
разузнаване“, приет с Постановление № 316 на 
Министерския съвет от 2020 г. 
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Постановление № 383 от 30 ноември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на труда и социалната политика за 
2022 г. за изплащане на еднократна финансова помощ 
за отопление 

Правилник за допълнение на Правилника за 
организацията на дейността на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет и за дейността на 
администрацията и на експертите 

Наредба № 25 от 3 ноември 2022 г. за придобиване на 
квалификация по професията „Болногледач“ 10  

Наредба № 26 от 17 ноември 2022 г. за Регистъра на 
висшите училища 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 
от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-
терапевтично ръководство по медицинска онкология 

Инструкция за отменяне на Инструкция № Iз-2309 от 
13.12.2006 г. за организацията на взаимодействието 
между Академията и основните структурни звена на 
МВР в областта на професионалната подготовка 

Инструкция за отменяне на Инструкция № Iз-751 от 
23.04.2007 г. за провеждане на практическите стажове 
по време на обучението на курсанти и стажанти в 
Академията на МВР 
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