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Акцент 

Съхранението на енергия – нова уредба в Закона за 

енергетиката и перспективи за развитието на проекти 

в България 

Съхранението на енергия е актуална тема на 

европейско и национално ниво – то има важна роля в 

прехода към въглеродно неутрална икономика, както 

и за подобряване стабилността на енергийната мрежа 

и сигурността на електроснабдяването.  

Според проучване на Европейската комисия1, 

понастоящем съхранението чрез помпено-

акумулиращи централи е най-разпространеният 

метод за съхранение на енергия в Европейския съюз 

(ЕС). Същевременно, новите технологии за съхранение 

се развиват бързо, а за навлизането им в България 

съществен фактор би бил правната предвидимост, 

обусловена от приемането на законодателна уредба.  

Правна уредба в България 

Понастоящем в България  липсва цялостна правна 

рамка на съхранението на енергия, с изключение на 

някои текстове в Правилата за търговия с електрическа 

енергия на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР), въведени с редакцията им от 

05.05.2020 г. (в чл. 29, чл. 30 и в Допълнителните 

разпоредби). 

Стратегически документ за страната ни по отношение 

на съхранението на енергия е Националният план за 

възстановяване и устойчивост на Република България 

(НПВУ). Интерес за инвеститорите представлява 

схемата в подкрепа на изграждането на минимум 1.4 

GW ВЕИ и батерии, като механизмът за финансиране е 

планиран с пет тръжни процедури. Освен това, 

предвиден е проект RESTORE, който да „допринесе 

значително за решаването на проблемите с 

невъзможността на възобновяемите енергийни 

източници да участват пълноценно в балансирането на 

електроенергийната система, покриването на 

върховите товари и предоставянето на пазарен 

принцип на услуги за гъвкавост и допълнителни услуги 

 
1 European Commission, Directorate-General for Energy, 2020, 
“Study on Energy Storage – Contribution to the security of the 
electricity supply in Europe”. 

чрез закупуване, инсталиране и въвеждане в 

експлоатация на национална инфраструктура от 

съоръжения за съхранение на електрическа енергия с 

общ заряден енергиен капацитет от 6000 MWh“2. 

Посочените тенденции и ангажименти на България 

обуславят необходимостта от приемане на 

нормативна уредба на съхранението на енергия на 

национално ниво.  

С оглед изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 

година относно общите правила за вътрешния пазар 

на електроенергия и за изменение на Директива 

2012/27/ЕС (Директива (ЕС) 2019/944), на 09.12.2022 г. 

в Народното събрание (НС) беше внесен Законопроект 

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

(„Законопроекта“), с който да се даде правна уредба 

на съхранението на електроенергия.  

На свое заседание на 15.12.2022 г. Комисията по 

енергетика прие единодушно Законопроекта. 

Предстои обсъждането му от НС в пленарна зала. 

Какво предвиждат новите разпоредби  

Целта на Законопроекта е да въведе в българското 

законодателство съоръженията за съхранение на 

електрическа енергия и съответно да класифицира 

съхранението на енергия като една от 

електроенергийните дейности.  

Законопроектът определя съхранението на 

електроенергия като: 

• отлагане на крайното ползване на 

електрическата енергия до момент, който е 

по-късен от момента на нейното 

произвеждане, или 

• преобразуване на електрическа енергия във 

форма на енергия, която може да се 

съхранява, съхраняването на тази енергия и 

последващото й обратно преобразуване в 

2 На стр. 115 от Националния план за възстановяване и 
устойчивост. 
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електрическа енергия или използване в друг 

енергиен носител. 

Както се посочва и в мотивите на вносителя на 

Законопроекта, определението е технологично 

неутрално, което е от съществено значение за 

разработването и прилагането на нови технологии. 

Така, освен помпено-акумулиращи 

водноелектрически централи (ПАВЕЦ), то ще обхване 

и много други форми на системи за съхранение на 

енергия, включително с водород и батерии.  

Дейността по съхранение на енергия ще се извършва 

свободно на пазара, без да е необходимо издаване на 

лицензия. Операторът на съоръжението за 

съхранение ще се счита за ползвател на мрежата за 

целите на Закона за енергетиката (ЗЕ).  

Директива (ЕС) 2019/944 поставя изисквания услугите 

за съхранение на енергия да бъдат пазарно 

ориентирани и конкурентни и да се избягва 

кръстосано субсидиране между съхранението на 

енергия и регулираните функции на разпределение и 

пренос. С оглед на тези изисквания, в Законопроекта 

са включени разпоредби относно собствеността на 

съоръженията за съхранение на енергия, според които 

мрежовите оператори нямат право да притежават, 

разработват, експлоатират или управляват 

съоръжения за съхранение на енергия. Изключения 

ще бъдат разрешени само при строго определени 

условия. 

Законопроектът предвижда създаване на нов раздел 

„Съхранение на електрическа енергия“, в който се 

регламентират основните положения, свързани с тази 

дейност, включително присъединяването на 

съоръженията за съхранение. 

Разграничават се следните ситуации на съхранение на 

енергия: 

1) Съхранението се извършва в съоръжения, 

които се изграждат към нов или съществуващ 

 
3 ЗЕВИ Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 
07.06.2022 г.) (1) Краен клиент може да изгради енергийни 
обекти за производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници върху покривни и фасадни 
конструкции на сгради, присъединени към 
електропреносната, електроразпределителна или затворена 

обект за производство на електрическа 

енергия, с изключение на обектите по чл. 25а 

от Закона за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ)3; 

2) Съхранението се извършва в съоръжения за 

съхранение, които се изграждат като 

самостоятелно съоръжение. 

Операторите на съоръжения за съхранение на 

електрическа енергия могат да сключват сделки с 

електрическа енергия и/или да предостявят 

допълнителни услуги.  

С оглед намаляване на административната тежест се 

превижда отпадане на лицензионния режим за 

производство на електрическа енергия от лице, 

притежаващо централа с обща инсталирана 

електрическа мощност до 20 MW включително 

(вместо сегашните 5 МW, съгласно чл. 39, ал. 4 от ЗЕ) . 

Перспективи 

В Интегрирания план в областта на енергетиката и 

климата на Република България 2021-2030 г. (ИПЕК), 

страната ни залага стратегическите си цели и 

приоритети в областта на енергетиката и климата, 

свързани с петте измерения на Енергийния съюз. По 

отношение на измерението „Декарбонизация“, 

България планира да положи усилия за увеличение на 

дела на енергия от възобновяеми източници (ВИ) в 

брутното крайно потребление на енергия и да намали 

емисиите на парникови газове.  В тази връзка и 

съгласно препоръката на Европейската комисия, 

България повиши нивото на амбиция по отношение на 

дела на енергия от ВИ в брутното крайно потребление 

на енергия от 25% на 27.09%. Съгласно ИПЕК, в 

подкрепа на тази цел България ще изгради 

допълнителни мощности с акцент върху вятърната и 

слънчевата енергия. 

Предвид горните цели за ВИ, както и заложеното в 

НПВУ, очаква се приемането на законодателна рамка 

електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти 
към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се 
използва само за собствено потребление, като общата 
инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде 
до два пъти размера на предоставената мощност, но не 
повече от 5 MW. 
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за съхранение на енергия да  спомогне за развитието 

в сектора и привличането на инвестиции. 

Голям интерес за бизнеса представляват т.н. 

„хибридни проекти“ - фотоволтаични 

електроцентрали със системи за съхранение на 

енергия. По данни на SolarPower Europe4, 

„икономически жизнеспособно решение за слънчеви 

централи в Европа са електрохимичните системи за 

съхранение“, като „литиево-йонните решения в 

момента заемат най-голям пазарен дял“ пред другите 

видове батерии.  

SolarPower Europe прави подробен преглед на 

приложенията на системите за съхранение на енергия 

„преди и след електромера“, като изброява5: 

• спомагателни мрежови услуги; 

• преместване на енергия във времето – 

изглаждане на кривата на производство, за да 

отговори по-добре на кривата на потребление; 

• самобалансиране/оптимизация на портфолио 

от активи; 

• индустриални/ битови системи за съхранение 

на енергия.  

 

Съоръженията за съхранение на енергия могат да 

спомогнат за по-добро интегриране на 

производството на слънчева енергия в електрическата 

система, а на свой ред и за постигане на целите, които 

България е заложила в стратегическите си документи.  

 

Заключение  

Стъпките, предприети в посока разработване на 

българско законодателство, уреждащо съхранението 

на енергия, може да бъдат допълнително 

подпомогнати от бизнеса – становища на асоциации и 

компании от сектора могат да бъдат подадени и взети 

под внимание от НС.  

 
4 Проектиране, снабдяване и изграждане (EPC) на 
фотоволтаични електроцентрали, Ръководство за най-добри 
практики Версия 2.0, SolarPower Europe, превод на 
български: май 2022, Асоциация за производство, 
съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) 

Предвид дадената заявка от депутати при гласуване на 

проекта от Комисията по енергетика, очаква се да 

бъдат направени предложения за редакции в 

текстовете между първо и второ четене в НС. Предстои 

да проследим законодателния процес и финалния 

текст на разпоредбите, за което ще продължим да Ви 

информираме. 

Автор:  

 

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

 

 

Обнародвани нормативни актове 

Нови правила в Закона за корпоративното подоходно 

облагане относно солидарна вноска от печалбите на 

компаниите в сектора на изкопаемите горива 

В Закона за изменение и допълнение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), 
обнародван в ДВ, бр. 99 от 13.12.2022, се съдържат 
разпоредби, с които се въвежда една от основните 
мерки по Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 
октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с 
високите цени на енергията (Регламент (ЕС) 
2022/1854)6 – солидарна вноска от печалбите на 
компаниите в сектора на изкопаемите горива.  

Съгласно новите разпоредби дружествата и местата на 
стопанска дейност от Европейския съюз, извършващи 
дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, 
въглищата и нефтопреработването, внасят 
задължителна временна солидарна вноска за 
генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от 
Регламент (ЕС) 2022/1854 в размер 33 на сто върху 
основата за определяне на временната солидарна 
вноска.  

5 В таблица на стр. 94 от цитираното ръководство.  
6 По-подробно за мерките по Регламент (ЕС) 2022/1854 
може да почетете в брой 106 на Правния бюлетин на 
Делойт Лигъл, публикуван тук: link. 

mailto:ikoleva@deloittece.com
https://www2.deloitte.com/bg/bg/pages/legal/articles/Legal-Newsletter-Issue-105/Legal-Newsletter-Issue-106.html?id=bg:2sm:3li:4Legal%20Newsletter::6legal:20221202162017::8334656973:5&utm_source=li&utm_campaign=Legal%20Newsletter&utm_content=legal&utm_medium=social&linkId=192121055
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Временната солидарна вноска се декларира и внася по 
реда и в срока за подаване на годишната данъчна 
декларация по чл. 92 от ЗКПО.  

Проекти на нормативни актове 

Законопроект за изменение на Кодекса на труда, 

съгласно който трудовата книжка става електронна 

В Народното събрание е внесен законопроект, 
предвиждащ изменения в Кодекса на труда, съгласно 
които трудовата книжка и служебната книжка на 
държавните служители стават електронни. Причина за 
предложените промени са административните 
затруднения, които създават хартиените трудови и 
служебни книжки. Предвижда се и създаването на 
електронен регистър, който да се поддържа от 
Агенция по заетостта. В него ще бъдат вписвани 
данните от книжките, а работниците и служителите ще 
имат достъп до тези данни.  

Промените в Търговския закон относно дружество с 

променлив капитал са гласувани в комисия 

В парламентарната комисия по икономическа 
политика и финанси беше приет на първо четене 
законопроект, предвиждащ промени в Търговския 
закон, свързани с подобряване на производството по 
несъстоятелност и въвеждане на процедура за 
несъстоятелност на лицата, които не са търговци, но се 
занимават с търговска дейност.  

Урежда се и създаването на нов вид дружество - 
дружество с променлив капитал, предоставящо 
конкурентни условия за стартиране на иновативни и 
бързо развиващи се стартъп компании в България. 

Законопроектите, уреждащи защита на лица, 

подаващи сигнали за нарушения, са отхвърлени от НС 

Народното събрание отхвърли внесените 
законопроекти, които целят да въведат правила, 
осигуряващи ефективна защита на лица, които работят 
в частния и публичния сектор и подават сигнали за 
нарушения, станали им известни в процеса на тяхната 
работа. Като аргументи за отхвърлянето беше 
изтъкнато следното: 

• действащото законодателство съдържа 
достатъчно разпоредби, които да гарантират 
правата на лицата, подаващи сигнали, 
предложените законопроекти са ненужни, а 
текстовете се нуждаят от доработка; 

• изборът на Комисията за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество (КПКОНПИ) като 
орган за подаване на сигнали, буди 
недоволство; 

• излиза се извън рамките на директивата, която 
се транспонира; 

• има технологични въпроси в законопроектите, 
които трябва да бъдат доизяснени. 

Ангажиментът на България да приеме закон, уреждащ 
тази материя, произтича от европейска директива и от 
Плана за възстановяване и развитие. Чрез него се цели 
да се разкриват и предотвратяват нарушения, както и 
да се осигури защита на подаващите сигнали. 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за мерките срещу изпиране на пари 

Министерският съвет внесе в Народното събрание 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за мерките срещу изпиране на пари. С приемането на 
законодателния акт се цели въвеждане на 
допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, 
заложени в Плана за действие с мерки за адресиране 
на последващите ангажименти на Република България 
след присъединяването към Валутния механизъм II 
(ERM II), в Плана за действие за ограничаване на 
рисковете от изпиране на пари и финансиране на 
тероризма, установени в Националната оценка на 
риска от изпирането на пари и финансиране на 
тероризма, и в част от Препоръките от Доклада за 
България от Петия оценителен кръг на Комитета на 
експертите за оценка на мерките срещу изпирането на 
пари към Съвета на Европа (MONEYVAL/Комитета 
MONEYVAL). 

Очаква се подобрение на ефективността и постигане 
на пълно съответствие на българското 
законодателство срещу изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, както с изискванията на 
Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и 
на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 
(ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на изпирането на пари 
и финансирането на тероризма и за изменение на 
директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (Директива (ЕС) 
2018/843), така и със стандартите на FATF. 

Промените включват въвеждането на ефективен 
механизъм за идентифициране на лицата, които 
предоставят услуги по дружествено управление, и на 
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адекватни процедури за проверка на служителите, 
ангажирани в предоставянето на услуги по 
дружествено управление (например адвокати, 
счетоводители, данъчни съветници и др.).  

Освен това, със законодателния акт ще се 
усъвършенства механизмът за разрешаване на 
несъответствия между информацията за действителна 
собственост в търговския регистър и регистъра на 
ЮЛНЦ и информацията за действителна собственост, 
установена по други канали. 

ЕС приема регламент, облекчаващ инсталирането на 

ВЕИ мощности 

На 20.12.2022 г. ЕС прие Регламент за определяне на 
рамка за ускоряване на внедряването на енергия от 
възобновяеми източници. По този начин ЕС цели да 
отговори на призивите на своите граждани и 
представители на индустрии за решение на 
енергийната криза. 

От януари страните от ЕС ще могат да задействат 
енергийни проекти с фотоволтаични (соларни) панели 
в по-кратки срокове. Три месеца е новият краен срок 
за разрешителни процедури за слънчева енергия 
върху „изкуствени конструкции“.  

Регламентът трябва да влезе в сила през януари 2023 
г. и ще действа 18 месеца. Новите правила могат да се 
прилагат към съществуващи проекти в процес на 
подготовка, както и към всички следващи проекти, 
предложени преди юни 2024 г. 

При прилагането на регламента всяка държава от ЕС 
ще предложи своя собствена дефиниция за това какво 
е „изкуствена конструкция“, което може да включва 
сгради, промишлени и изоставени индустриални 
обекти и транспортна инфраструктура като покриви, 
паркинги или магистрали и железопътни линии. 

Практика 

Решение на ВАС за отмяна на голяма част от Наредба 

№2 за вписването, квалификацията и 

възнагражденията на вещите лица 

На 21.11.2022 г.  Върховният административен съд 
(„ВАС“) постанови Решение № 10549 по адм. дело № 
6842/2022, с което се отменя почти изцяло  Наредба 
№2 за вписването, квалификацията и 
възнагражденията на вещите лица, тъй като при 
приемането й през 2014 г. мотивите към проекта за 

нея не са отговаряли на изискванията на Закона за 
нормативните актове. В тях като единствена причина 
за приемането й е посочена отмяната от съд на 
предходната наредба. Така не е изпълнено законовото 
изискване в мотивите да се изложат причините, които 
налагат приемането на нормативния акт, както и 
целите, които той поставя, обуславящи приемането на 
новата уредба.  

От наредбата остават да действат единствено чл. 1, ал. 
1, т. 4, чл. 16, ал. 2, чл. 22 и глава шеста относно 
Единния регистър на вещите лица и възнагражденията 
на експертите в МВР.  

Европейският банков орган публикува 

окончателните си насоки относно използването на 

решения за дистанционно приемане на клиенти 

Европейският банков орган (ЕБО) публикува 
окончателните си насоки относно използването на 
решения за дистанционно обслужване на клиенти. 
Тези насоки определят стъпките, които кредитните и 
финансовите институции трябва да предприемат, за да 
осигурят безопасни и ефективни дистанционни 
практики за приемане на клиенти, в съответствие с 
приложимото законодателство за борба с изпирането 
на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT) и 
рамката на Европейския съюз (ЕС) за защита на 
данните. Насоките се прилагат за всички кредитни и 
финансови институции, които са в обхвата на 

европейските директиви относно борбата с 
изпирането на пари. 

Тези насоки установяват общи стандарти на ЕС за 
разработването и внедряването на стабилни, 
чувствителни към риска политики и процеси за 
надлежна проверка на клиента в контекста на 
отдалечено приемане на клиента. Те определят 
стъпките, които финансовите институции трябва да 
предприемат, когато избират инструменти за 
дистанционно приемане на клиенти и когато оценяват 
адекватността и надеждността на такива инструменти, 
за да спазват ефективно задълженията си в областта на 
AML/CFT. Насоките са технологично неутрални и не 
дават приоритет на използването на един инструмент 
пред друг. 

Тези насоки са разработени в отговор на искането на 
Европейската комисия в контекста на нейната цифрова 
финансова стратегия, публикувана през 2020 г. Те 
също така са в съответствие с правния мандат на ЕБО 
да ръководи, координира и наблюдава борбата на 
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финансовия сектор на ЕС срещу прането на пари и 
финансирането на тероризма.  

ЕКЗД прие решения относно Facebook, Instagram и 

WhatsApp на основание GDPR  

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) 
прие решения със задължителен характер на 
основание чл. 65 от Общия регламент относно 
защитата на данните (GDPR), касаещи Meta Platforms 
Ireland Limited (Meta IE). Решенията разглеждат важни 
правни въпроси, произтичащи от проекторешенията 
на ирландския надзорен орган като водещ надзорен 
орган  по отношение на платформите Meta IE Facebook, 
Instagram и WhatsApp. Решенията на ЕКЗД имат 
ключова роля за гарантиране на правилното и 
последователно прилагане на GDPR от националните 
надзорни органи. 

Няколко надзорни органа в държави членки имаха 
възражения по проекторешенията на ирландския 
орган,  засягащи, наред с другото, правното основание 
за обработване на лични данни, принципите за защита 
на данните и корективните мерки, включително 
глобите. Тъй като не беше постигнат консенсус по 
възраженията, въпросите бяха отнесени към ЕКЗД, 
който да разреши спора между надзорните органи. 

В своите решения със задължителен характер ЕКЗД 
обсъжда въпроса дали обработването на лични данни 
за изпълнение на договор е подходящо правно 
основание за поведенческа реклама в случаите на 
Facebook и Instagram, и за подобряване на услугата , в 
случая на WhatsApp. 

При приемане на окончателните си решения водещият 
надзорен орган следва да съобрази задължителните 
решения на ЕКЗД.  

ЕКЗД ще публикува своите решения на уебсайта си, 
след като водещият надзорен орган уведоми 
администратора за окончателните си решения. 

Европейската комисия започва процес за приемане 

на решение за адекватно ниво на защита при обмен 

на лични данни между ЕС и САЩ 

На 13.12.2022 г. Европейската комисия (ЕК) стартира 
процеса за приемане на окончателно решение за 

 
7 С решението Schrems II на Съда на ЕС от 16 юли 2020 г. 
беше обявено за невалидно решението на ЕК от 2016 г. 
относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за 

адекватно ниво на защита при обмен на лични данни 
между Европейския съюз (ЕС) и САЩ, а именно т.н. 
Трансатлантическа рамка за защита на личните данни. 

Трансатлантическата рамка ще насърчи  обмена на 
данни между ЕС и САЩ и ще адресира опасенията, 
повдигнати от Съда на ЕС в неговото решение Schrems 
II от юли 2020 г.7 

Проектът на решението е публикуван и предаден на 
Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) за 
становище.  

Решение на Съда на ЕС относно упражняването на 

„правото да бъдеш забравен” от интернет търсачките 

На 8.12.2022 г. Съдът на ЕС постанови решение по дело 
C-460/20 относно премахване от резултатите на 
интернет търсачките на препратки към съдържание, за 
което се твърди, че е невярно.  

Решението е постановено в резултат на преюдициално 
запитване от Федералния върховен съд на Германия 
във връзка с правен спор, свързан с упражняването на 
правото на изтриване („правото да бъдеш забравен”). 

В своето решение Съдът на ЕС постановява, че лицето, 
което управлява интернет търсачка, следва да 
премахне от резултатите на търсене препратките към 
информация, за която подалото искането лице 
докаже, че е очевидна неистина. 

Други обнародвани нормативни актове 

ДВ, бр. 97 от 6.12.2022 

Закон за ратифициране на Изменение № 1 на 
Споразумението за предоставяне на помощни услуги в 
подкрепа на изготвянето на Планове за управление на 
речните басейни и на Планове за управление на риска 
от наводнения за Република България между 
Министерството на околната среда и водите и 
Международната банка за възстановяване и развитие 
от 26 юни 2018 г. 

Постановление № 384 от 1 декември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 181 на 
Министерския съвет от 2009 г. за определяне на 

личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. 
Privacy Shield). 
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стратегическите обекти и дейности, които са от 
значение за националната сигурност 

Постановление № 385 от 1 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Комисията за защита от дискриминация за 2022 г. 

Постановление № 386 от 1 декември 2022 г. за 
извършване 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 
Комисията за финансов надзор 

Постановление № 387 от 1 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи/трансфери от 
резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2022 г. 
за непредвидени и/или неотложни разходи за 
предотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия 

Постановление № 388 от 1 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на образованието и науката за 2022 г. 

Постановление № 389 от 1 декември 2022 г. за 
изменение на Постановление № 214 на Министерския 
съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г. за ремонтни 
дейности в институции в системата на 
предучилищното и училищното образование 

Постановление № 390 от 1 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финансово 
осигуряване на дейности по Национална програма 
„Оптимизиране на вътрешната структура на 
персонала“, одобрена с Решение № 302 на 
Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на 
национални програми за развитие на образованието 

Постановление № 391 от 1 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финансово 
осигуряване на дейности по Програмата за 
изграждане, пристрояване, надстрояване и 
реконструкция на детски ясли, детски градини и 
училища 2020 – 2022 г. 

Постановление № 392 от 1 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 

бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на 
извършените от родителите разходи за периода 15 
септември – 31 октомври 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 № 393 от 1 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 
2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни училища през 2022 г., 
приета с Постановление № 94 на Министерския съвет 
от 2022 г. 

Постановление № 394 от 1 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на образованието и науката за 2022 г. 
за закупуване на училищни автобуси 

Постановление № 395 от 1 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери от резерва по 
чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г. за 
непредвидени и/или неотложни разходи за 
предотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия 

Постановление № 396 от 1 декември 2022 г. за 
изменение на Наредбата за държавните изисквания 
към съдържанието на основните документи, издавани 
от висшите училища, приета с Постановление № 215 
на Министерския съвет от 2004 г. 

Постановление № 397 от 1 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2022 г. 

Постановление № 398 от 1 декември 2022 г. за 
изменение на Постановление № 215 на Министерския 
съвет от 2018 г. за условията и реда за отпускане на 
временни безлихвени заеми от централния бюджет по 
бюджетите на общините за финансиране на разходи 
за междинни и окончателни плащания по одобрени 
проекти по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното 
възстановяване 

Постановление № 399 от 1 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни средства по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2022 г. 
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Наредба за отменяне на Наредба № I-13 от 19 януари 
2005 г. за охраната на речния участък от държавната 
граница и вътрешните водни пътища на Република 
България 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 
от 2019 г. за реда и условията за провеждане на 
диагностика, профилактика и контрол на отделни 
заразни болести на дихателната система 

Наредба № 1 от 24 ноември 2022 г. за условията и реда 
за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване 

ДВ, бр. 98 от 9.12.2022 

Наредба № Н-5 от 29 ноември 2022 г. за условията и 
реда за провеждане на диагностика, профилактика и 
контрол на маймунска вариола 

ДВ, бр. 99 от 13.12.2022 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане 

Постановление № 400 от 7 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на иновациите и растежа за 2022 г. 

Постановление № 401 от 7 декември 2022 г. за 
изменение на Постановление № 66 на Министерския 
съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои 
дейности в бюджетните организации 

Постановление № 402 от 7 декември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 295 на 
Министерския съвет от 2001 г. за определяне на 
групите пътници, ползващи право на безплатни и с 
намалени цени пътувания при превоз с железопътен 
транспорт, и за определяне размера на намалението 

Постановление № 403 от 7 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общини за 2022 г. за компенсиране на 
разходите за месец септември 2022 г. за отглеждане, 
възпитание и обучение на деца, които не са приети 
поради липса на места в общински детски ясли и 
яслени групи в държавни и общински детски градини 

Постановление № 404 от 7 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. за възнаграждения 
и дължимите осигурителни вноски на външните 
членове на одитните комитети към общините 

Постановление № 405 от 7 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 
2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни училища, приета с 
Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г. 

Постановление № 406 от 7 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 
2022 г. за финансово осигуряване на дейности по 
Национална програма „Отново заедно“, приета с 
Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. 

Постановление № 407 от 7 декември 2022 г. за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на околната среда и водите за 2022 г. 

Постановление № 408 от 7 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2022 г. 

Постановление № 409 от 7 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общини за 2022 г. за компенсиране на 
разходите за октомври 2022 г. за отглеждане, 
възпитание и обучение на деца, които не са приети 
поради липса на места в общински детски ясли и 
яслени групи в държавни и общински детски градини 

Постановление № 410 от 7 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на труда и социалната политика за 
2022 г. 

Постановление № 411 от 7 декември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 275 на 
Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 2022 г. 

Постановление № 412 от 8 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни средства по бюджета на 
Министерството на здравеопазването и на 
допълнителен трансфер по бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2022 г. 

Постановление № 413 от 8 декември 2022 г. за 
допълнение на Постановление № 231 на 
Министерския съвет от 2022 г. за определяне на реда 
и условията за предоставяне на средствата от 
държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на 



3.12.2022 – 20.12.2022 

 
 

разходите за отглеждане, възпитание и обучение на 
деца, които не са приети поради липса на места в 
общински детски ясли и яслени групи в общински и 
държавни детски градини 

Постановление № 414 от 8 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. 

Постановление № 415 от 8 декември 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи/трансфери по 
бюджетите на общините, на Министерството на 
образованието и науката, на Министерството на 
културата и на Министерството на младежта и спорта 
за 2022 г. 

Постановление № 416 от 8 декември 2022 г. за 
определяне на структури от другите сили от системата 
за национална сигурност на Република България и 
тяхната численост за включване във въоръжените сили 
във военно време 

Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне 
на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на 
Планове за управление на речните басейни и на 
Планове за управление на риска от наводнения за 
Република България между Министерството на 
околната среда и водите и Международната банка за 
възстановяване и развитие от 26 юни 2018 г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 
от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки 
пътни превозни средства 

ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд 

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс 

Указ № 287 за връщане за ново обсъждане в 
Народното събрание на Закона за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс, приет от 48-ото 
Народно събрание на 2 декември 2022 г., и мотивите 
към указа 

Постановление № 417 от 12 декември 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 № 418 от 14 декември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Устройствения правилник 
на Държавен фонд „Земеделие“, приет с 
Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 
г. 

Постановление № 419 от 14 декември 2022 г. за 
изменение и допълнение на нормативни актове на 
Министерския съвет 

Постановление № 420 от 14 декември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 249 на 
Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджетa на 
Министерството на вътрешните работи за 2022 г. 

Постановление № 421 от 14 декември 2022 г. за 
изменение и допълнение на Постановление № 130 на 
Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджетите на 
Министерството на вътрешните работи и 
Министерството на отбраната за 2022 г. 

Многостранно споразумение между компетентните 
органи за автоматичен обмен на информация за 
доходи, получени чрез цифрови платформи 

Наредба № 1 от 1 декември 2022 г. за приемане на 
фармако-терапевтично ръководство по акушерство и 
гинекология 
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Първа 
част: 
26.01.2023 
 
Втора 
част: 
2.02.2023 

Managing Transfer Pricing Audits and Controversy 
Уебинар в две части, организиран от Делойт 
 
За повече информация и записване:  
https://www2.deloitte.com/hr/en/pages/webinars/managing-
transfer-pricing-audits-and-controversy.html  
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