
Извънредното положение чрез "Апис-Процедури" – 

компенсации за работодатели, ред за отсрочване и уреждане 

на задължения по кредити към банки, изпълнение на публични 

задължения, защита на личните данни, работа от разстояние, 
надомна работа, възможности пред работодателя при престой, 

намалено и непълно работно време . . .  

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец април 2020 г.  

Акценти 

 В модул "Трудово-правни процедури" във връзка с Постановление № 55 от 
30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на 
работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 
г. (ДВ, бр. 31 от 1.04.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 37 от 21.04.2020 
г., в сила от 21.04.2020 г.) е въведена новата процедура "Изплащане на 
компенсации за работодатели за запазване на заетостта в условията на извънредно 
положение"; 

 В модул "Трудово-правни процедури" във връзка с изменението на Закона за 
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на 
Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 
г., изм. и доп., бр. 34 от 9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г., доп., бр. 38 от 24.04.2020 
г., в сила от 24.04.2020 г.) и Кодекса на труда (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 
13.03.2020 г.) са актуализирани седем процедури, сред които "Работа от 
разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение", "Възможности пред 
работодателя при престой и ред за осъществяването им", "Намалено работно време - 
условия и ред на въвеждане, права, особени правила и закрили", "Право на 
информация. Право на характеристика или препоръка за работа. Осъществяване на 
работа при обявено извънредно положение";  

 В модул "Финансови процедури" във връзка с извънредното положение е въведена 
новата процедура "Ред за отсрочване и уреждане на задължения по кредити към 
банки във връзка с извънредното положение". Във връзка с пандемията от COVID-19, 
банките и техните дъщерни дружества - финансови институции изготвиха общи 
възможности за отсрочване и уреждане на задължения по кредитите. Това стана 
възможно въз основа на Насоките на Европейския банков орган от 02.04.2020 г. 
Предвиждат се три механизма на разсрочване на задълженията на клиенти към 
банките: отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца, отсрочване на главница за 
до 6 месеца и третият механизъм е приложим за револвиращи продукти. При всички 
случаи дължимите по първоначалния погасителен план и неплатените за периода на 
разсрочването лихви и главница се издължават впоследствие, при изготвянето на нов 
погасителен план при разсрочването, но все пак не се начисляват нови лихви, както и 
за периода на разсрочването – за до 6 месеца – може да не се плаща нищо (при 
прилагане на първия механизъм) или се плаща само лихвата (при втория); 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" и едновременно и в 
модул "Финансови процедури", отново във връзка с извънредното положение, е 
въведена новата процедура "Изпълнение на публични задължения по време на 
извънредното положение". Другата нова процедура, която също касае извънредното 
положение е "Защита на личните данни в условия на извънредно положение". В този 
модул са въведени и други две нови процедури: "Производство по чл. 37 от Закона 
за наследството за отмяна на разпоредителни сделки с наследство - специфики и 
спорни моменти" и "Изготвяне, поправка и допълване на протокол от съдебно 
заседание по гражданско дело. Изслушване и унищожаване на звукозаписи";  

 Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" може да се похвали с новата и 
свежа процедура "Сертифициране на "Балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА 
център", "Уелнес център" и "Таласотерапевтичен център".  

Модул "Трудово-правни процедури" 
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Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ, 
бр. 28 от 24.03.2020 г. , в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 34 от 
9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г., доп., бр. 38 от 24.04.2020 г., в сила от 

24.04.2020 г.) и свързаните изменения в Кодекса на труда са актуализирани 
следните процедури: 

1. Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение; 
2. Възможности пред работодателя при престой и ред за осъществяването им; 
3. Намалено работно време - условия и ред на въвеждане, права, особени правила и 

закрили; 
4. Уволнение поради лишаване от право да се упражнява професия или дейност; 
5. Право на информация. Право на характеристика или препоръка за работа. 

Осъществяване на работа при обявено извънредно положение; 
6. Непълно работно време ; 
7. Задължения на работодателя по чл. 403а от КТ във връзка с контрола за спазване на 

трудовото законодателство. 

Актуализирана е във връзка с НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по заетостта 

през 2020 г. следната процедура: 

 Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи. 

Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ, 
бр. 28 от 24.03.2020 г. , в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 34 от 

9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г., доп., бр. 38 от 24.04.2020 г., в сила от 
24.04.2020 г.) и Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на 
условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел 
запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е 
въведена нова процедура  

 Изплащане на компенсации за работодатели за запазване на заетостта в условията на 
извънредно положение.  

Модул "Образование, наука и култура" 

Съгл. изм. и доп. на Закона за висшето образование, Закон за развитието на 
академичния състав, Закон за професионалното образование и обучение, 

Закон за признаване на професионалните квалификации, Закон за 
предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 год., 
Закон за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 год.), 
УПМОН, ПНАЦИД и Заповед № ОХ-259 от 18.03.2020 г.  на МО за обявяване 
на Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни 
училища през 2021 г. от 18.03.2020 г. № ОХ-259 и ЗОП (ДВ, бр. 23 от 
14.03.2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) са актуализирани:  

1. Възлагане на обществена поръчка за графично оформление и отпечатване на 
основните документи, издавани от висшите училища; 

2. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни 
изследвания в чужбина; 

3. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето 
образование;  

4. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с 
придобиване на висше образование;  

5. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република 
България; 
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6. Придобиване на образователна и научна степен "доктор"; 
7. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти; 
8. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, 

завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни 
висши училища; 

9. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен 
"доктор" в Република България; 

10. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование; 
11. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на 

академичния състав във висше училище; 
12. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните 

организации; 
13. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища; 
14. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и 

в научните организации; 
15. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища; 
16. Приемане на обучаеми във висшите военни училища; 
17. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за 

студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина; 
18. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите 

училища и научните организации; 
19. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и 

в научните организации; 
20. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 

академии и висшите военни училища; 
21. Начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовка на 

учениците от средните училища. 

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Въведена е следната нова процедура: 

 Сертифициране на "Балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "Уелнес 
център" и "Таласотерапевтичен център",  

както и новият формуляр: 

 Заявление-декларация за сертифициране на балнеолечебен (медикъл СПА) център", 
"СПА център", "Уелнес център" и "Таласотерапевтичен център. 

Във връзка с новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, 
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от 

работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от 
самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 1 от 3.01.2020 г., в сила от 3.01.2020 г.) 
е актуализирана процедурата: 

 Внасяне на здравноосигурителни вноски.  

Актуализирани са следните процедури: 

1. Регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите;  
2. Регистрация на лечебни заведения - индивидуални практики за 

първична/специализирана медицинска помощ;  
3. Регистрация за осъществяване на дейности по предоставяне на помощни средства, 

приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания;  
4. Регулиране на пределните цени на лекарствени продукти, отпускани по лекарско 

предписание, които не са включени в Позитивния лекарствен списък, при продажбата 
им на дребно;  

5. Създаване на домове за медико-социални грижи за пълнолетни лица;  
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6. Извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО и разрешаване отпускането на 
скъпоструващи лекарства, заплащани от НЗОК.  

Въведени са нови образци и формуляри: 

1. Заявление за регистрация на лечебно заведение;  
2. Заявление за пререгистрация на лечебно заведение;  
3. Заявление за заличаване на регистрацията на лечебно заведение.  

Модул "Горско стопанство" 

Във връзка с новата Наредба № 9 от 5.12.2019 г. за защита на горските 
територии от болести, вредители и други повреди (ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 
г., в сила от 14.06.2020 г.) е актуализирана и допълнена следната 
процедура: 

 Условия и ред за защита на горите.  

Модул "Селско стопанство" 

Във връзка с изменената и допълнена Наредба № 23 от 29.12.2015 г. за 
условията и реда за мониторинг на пазара на зърно (ДВ, бр. 94 от 
29.11.2019 г.) са актуализирани следните две процедури: 

1. Условия и ред за стопанисване на обекти за съхранение на зърно;  
2. Условия и ред за деклариране на налично и произведено зърно.  

Въведен е и нов образец: 

 Декларация за преработеното количество зърно.  

Във връзка с промените в Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда 
за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 
18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) е актуализирана една 
процедура, а именно: 

 Подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания.  

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с извънредното положение е въведена новата процедура: 

 Ред за отсрочване и уреждане на задължения по кредити към банки във връзка с 
извънредното положение.  

Във връзка с изменението на Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и 
условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически 
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ДВ, бр. 31 от 
1.04.2020 г., в сила от 1.04.2020 г.) е актуализирана процедурата: 

 Производство по регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, 
свързани с нефт и продукти от нефтен произход  

заедно със следните нови формуляри и образци: 
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1. Заявление-декларация за вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи 
икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;  

2. Банкова гаранция - Приложение № 8 от Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и 
условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, 
свързани с нефт и продукти от нефтен произход;  

3. Декларация по чл. 18, т. 1, буква "в" от Наредбата за реда и условията за водене на 
регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произход - Приложение № 7;  

4. Декларация по чл. 17, т. 7 от Наредбата за реда и условията за водене на регистър на 
лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от 
нефтен произход - Приложение № 6; 

5. Декларация по чл. 14, т. 4 от Наредбата за реда и условията за водене на регистър на 
лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от 
нефтен произход - Приложение № 5; 

6. Декларация по чл. 14, т. 3 от Наредбата за реда и условията за водене на регистър на 
лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от 
нефтен произход - Приложение № 4; 

7. Декларация по чл. 14, т. 2 от Наредбата за реда и условията за водене на регистър на 
лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от 
нефтен произход - Приложение № 3; 

Във връзка със Закона за извънредното положение са актуализирани 
процедурите: 

1. Внасяне на корпоративен данък и авансови вноски по ЗКПО; 
2. Ред за определяне на данъка върху разходите. 

Във връзка с изменението на Закона за административното регулиране на 
производството на оптични дискове и матрици (ДВ, бр. 26 от 2020 г.) е 
актуализирана процедурата: 

 Издаване на лиценз за производство на оптични дискове и/или матрици за тяхното 
производство. 

Във връзка с изменението на Наредбата за условията и реда за вписване в 
регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват 
дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и 
скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие (ДВ, бр. 20 от 
10.03.2020 г., в сила от 10.03.2020 г.) е актуализирана процедурата: 

 Условия и ред за добиване и преработване на благородни метали и скъпоценни камъни 
и изделия със и от тях по занятие. 

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Във връзка отново с извънредното положение е въведена едновременно в 
модул "Финансови процедури" и тук новата процедура: 

 Изпълнение на публични задължения по време на извънредното положение  

Както и още една нова процедура: 

 Защита на личните данни в условия на извънредно положение.  

Въведени са и следните две нови процедури: 

1. Производство по чл. 37 от Закона за наследството за отмяна на разпоредителни 
сделки с наследство - специфики и спорни моменти; 
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2. Изготвяне, поправка и допълване на протокол от съдебно заседание по гражданско 
дело. Изслушване и унищожаване на звукозаписи. 

Във връзка с издаването от ЕСЗПЧОС на решение, което касае събираните от 
съдилищата държавни такси в България, са допълнени следните две 
процедури: 

1. Признаване на разноски по граждански дела; 
2. Присъждане и събиране на разноски в полза на съда. 

Допълнени с българска съдебна практика са следните процедури: 

1. Правна защита на сънаследник при разпореждане с наследствено имущество; 
2. Избор на режим на имуществени отношения между съпрузите. 

Във връзка с изменението на Наредбата за административното обслужване 
(ДВ, бр. 9 от 2020 г.) е актуализирана процедурата: 

 Издаване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния 
кодекс. 

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел" 

Във връзка с извънредното положение и съответния закон срокът за 
обявяване на ГФО в ТР се удължава до 30 септември т.г. и това е отразено в 

процедурата: 

 Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър. 

Във връзка с приемането на нова Наредба № Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г. за 
топлоснабдяването (ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г.) са актуализирани средните 
процедури: 

1. Търговски взаимоотношения при продажба на топлинна енергия за битови нужди; 
2. Мерки за защита на потребителите на енергийни услуги. 

Допълнени с нова българска съдебна практика е следната процедура: 

 Придобиване на право на собственост върху земя, сгради и ограничени вещни права в 
България от чуждестранни физически и юридически лица. 

Модул "Обществени поръчки" 

Във връзка с изменението на ППЗОП (ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 
1.04.2020 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации, 
заедно с образците на 12 контролни листа; 

2. Организиране и провеждане на вътрешен контрол от публични и секторни 
възложители на обществени поръчки. 

Във връзка с изменението на Наредбата за посочване на нередности, 
представляващи основания за извършване на финансови корекции, и 
процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции 
по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни 
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и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 19 от 2020 г.) са актуализирани следните 
процедури: 

1. Одитиране на проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;  
2. Сертифициране по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз; 
3. Финансови корекции по проекти и програми на Европейския съюз. 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРОЦЕДУРИ"   

http://web.apis.bg/p.php?i=3018107
http://web.apis.bg/p.php?i=3018332
http://web.apis.bg/p.php?i=3018333
apis://Base=NORM&DocCode=99900&Type=201/
apis://Base=NORM&DocCode=99976&Type=201/

