
НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Още две нови процедури за 

наследственото право с международен елемент; двадесет и 

седем процедури за образованието актуализирани …  

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец април 2022 г.  

Акценти  

 В модула "Семейно и наследствено право – специфични и международни 
аспекти" са въведени двете нови процедури " Възстановяване на запазена част от 
наследство при наследяване с международен елемент. Делба на наследство с участие 
на чужденци" и " Наследяване по закон от чужденци – правна уредба според 
българското право и според други правни системи", които на свой ред очертават реда 
по българското право и правят преглед на други законодателства; приложимото право 
се определя като се прилага европейския регламент, международни договори, 
обикновено за правна помощ, ако има такива или нашия КМЧП, който може да доведе 
до прилагане на чужди правни норми от българския съд. По отношение на запазената 
част – българският съд или правоприлагаш орган може да откаже да приложи 
определени разпоредби от чуждото право, ако прилагането им е несъвместимо с 
българските обществени норми - например ако след прилагането на дадена 
чуждестранна норма ще се стигне до лишаване на наследник от запазена част или 
друго дискриминационно третиране на наследник поради неговото гражданство, пол, 
професия, имуществено състояние и др. Интересно в процедурата за наследяване по 
закон е, че са разгледани ограниченията за придобиване на земеделска земя в Европа 
и практиката на Съда на ЕС;  

 Във връзка с изменението на Закона за защита на потребителите в ДВ, бр. 20 
от 11.03.2022 г., в сила от 28.05.2022 г. са актуализирани всички относими 
процедури и сделки , като " Защита срещу нелоялни търговски практики", " Правна 
защита при онлайн пазаруване" и " Предоставяне на преддоговорна информация на 
потребители", а също и договорите за продажба от разстояние, за доставка, сключен 
извън търговския обект, за колективно пазаруване, общи условия на онлайн магазин и 
др. Голямото изменение в ЗЗП е резултат от транспониране на Директива (ЕС) 
2019/2161 относно по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на 
потребителите в Съюза. Неефективното прилагане на законодателството за защита на 
потребителите в рамките на единния пазар на ЕС, породено от съществени различия в 
прилагането на законодателството в отделните държавите - членки на ЕС, и липсата 
на индивидуални средства за защита на потребителите, претърпели вреди от 
прилагането на нелоялни търговски практики, наложиха приемането на новата уредба 
на европейско ниво. Директивата, също така, съдържа изисквания за пълно 
адаптиране разпоредбите на законодателството за защита на потребителите към 
условията на цифровата икономика.  

От друга страна, действащата нормативна рамка на национално ниво също не позволява 
решаването на този проблем, защото не осигурява ефективно прилагане на разпоредбите на 
ЗЗП поради съществуващите ниски размери на глобите и имуществените санкции за 
нарушения на законодателството, особено в случаите на "широко разпространени нарушения" 
и на "широко разпространени нарушения със съюзно измерение", които са предмет на мерки 
за координирани дейности по прилагане на законодателството за защита на потребителите по 
Регламент (ЕС) 2017/2394. Предшестващата уредба в Закона за защита на потребителите не 
предоставяше защита на потребителите по отношение на всички договори, сключени от 
разстояние и извън търговския обект, при предоставяне на "безплатно" цифрово съдържание 
и на цифрови услуги. Уредбата на договорите, сключени от разстояние и извън търговския 
обект, не предоставяше защита на потребителите при предоставяне на "безплатно" цифрово 
съдържание и при предоставяне на цифрови услуги както възмездно срещу заплащане на 
цена, така и безвъзмездно срещу предоставяне на лични данни. Наличието на необоснована 
регулаторна тежест за бизнеса също обуславя предприемането на законодателни промени в 
това отношение.  
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Модул "Семейно и наследствено право – специфични и международни 
аспекти"  

Въведени са следните нови процедури:  

1. Възстановяване на запазена част от наследство при наследяване с международен 
елемент. Делба на наследство с участие на чужденци;  

2. Наследяване по закон от чужденци – правна уредба според българското право и 
според други правни системи.  

Модул "Финансови процедури"  

Във връзка с изменението на Закона за дейността на колективните 
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, 
Закона за кредитните иниституции, Закона за пазарите на финансови 
инструменти (ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) са актуализирани 
процедурите:  

1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество;  
2. Издаване на лиценз за банка със седалище на територията на Република България;  
3. Издаване на разрешение на пазарен оператор за организиране на многостранна 

система за търговия и организирана система за търговия;  
4. Прилагане на принудителни административни мерки спрямо поднадзорни лица, 

техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или 
сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи 
квалифицирано участие в управляващо дружество.  

Във връзка с изменението на ЗПФИ (ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 
29.03.2022 г.) и Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към 
дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 27 от 5.04.2022 г., в сила 
от 5.04.2022 г.) са актуализирани процедурите:  

1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник;  
2. Придобиване, последващо увеличаване и прехвърляне на квалифицирано участие в 

инвестиционен посредник;  
3. Издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар.  

Във връзка с изменението на ЗДДС (ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 
1.01.2022 г.) са актуализирани процедурите:  

1. Специална регистрация за прилагане на режим извън Европейския съюз;  
2. Условия и ред за складиране на стоки при поискване.  

Във връзка с измененията на ЗДДФЛ (ДВ, бр. 17 от 1.03.2022 г., в сила от 
1.01.2022 г. ) са актуализирани процедурите:  

1. Възстановяване на данък, удържан в друга държава - членка на Европейския съюз;  
2. Ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ.  

Модул "Общи съдебни и административни процедури"  

Във връзка с изменението на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. 20 
от 11.03.2022 г., в сила от 28.05.2022 г.) са актуализирани процедурите:  

1. Защита срещу нелоялни търговски практики;  
2. Правна защита при онлайн пазаруване.  
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Модул "Правни сделки"  

Във връзка с изменението на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. 20 
от 11.03.2022 г., в сила от 28.05.2022 г.) са актуализирани следните сделки:  

1. Договор за продажба от разстояние, заедно с образеца на такъв договор;  
2. Договор за доставка, сключен извън търговския обект.  
3. Договор за колективно пазаруване, заедно с Общи условия за ползване на интернет 

сайт.  

Както и следните образци:  

1. Общи условия за сключване на договор за продажба от разстояние;  
2. Общи условия на онлайн магазин за продажба на стоки.  

Модул "Търговци"  

Във връзка с изменението на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. 20 

от 11.03.2022 г., в сила от 28.05.2022 г.) е актуализирана следната сделка:  

 Предоставяне на преддоговорна информация на потребители.  

Във връзка с изменението на ЗАНН (ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 
29.03.2022 г.) са актуализирани процедурите:  

1. Налагане на административни наказания по Закона за административните нарушения 
и наказания;  

2. Установяване на административни нарушения по Закона за административните 
нарушения и наказания.  

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"  

Във връзка с изменението на КСО (ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 
8.07.2022 г.) са актуализирани процедурите:  

1. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволни пенсионни фондове 
по професионални схеми;  

2. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволни пенсионни фондове.  

Модул "Образование, наука и култура"  

Във връзка с ПМС № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2022 г., изм. на ПМС № 162 от 20 юни 
2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на 
обучението за един студент по професионални направления и (ДВ, бр. 
23/22.3.2022 г.); доп. на Наредба за ползване на студентските общежития и 

столове (ДВ, бр. 24/25.3.2022 г.); изм. на Закона за българското 
гражданство, доп. на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите 
в училищното образование и Програма между правителството на Република 
България и правителството на Република Северна Македония за 
сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2022 - 
2025 г. (ДВ, бр. 26/1.4. 2022 г.) са актуализирани следните процедури:  

1. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;  
2. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни 

изследвания в чужбина;  
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3. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните 
висши училища;  

4. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република 
България;  

5. Придобиване на научна степен "доктор на науките";  
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. Заемане на академични длъжности "доцент" и "професор";  
10. Заемане на академични длъжности "асистент" и "главен асистент";  
11. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен 

"доктор" в Република България;  
12. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;  
13. 15047 Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;  
14. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;  
15. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на 

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

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

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

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

училища и научните организации;  
23. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република 

Македония, за студенти, докторанти и специализанти;  
24. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 

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

учениците от средните училища;  
26. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и 

професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други 
държави;  

27. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско 
гражданство по натурализация.  

Модул "Селско стопанство"  

Във връзка с изм. и доп., ДВ, 30 от 15.04.2022 г., в сила от 15.04.2022 г. на 
Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по 
Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г. е актуализирана процедурата:  

 Подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания.  

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"  

В модула са въведени новите образци:  

1. Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим 
за 2022 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната 
медицинска помощ - със срок на действие от 01.04.2022 г. до края на календарната 
година;  
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2. Методика за прилагане на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на 
бюджета на НЗОК, приложим за 2022 г. за медицинските изделия, заплащани напълно 
в условията на болничната медицинска помощ.  

Модул "Съобщения"  

Във връзка с отмяната на Решение № 112 на КРС от 14.03.2019 г. за 
приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния 
спектър и приемането на ново Решение № 96 на КРС от 24.03.2022 г. за 
приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния 
спектър за граждански нужди (ДВ, бр. 29 от 12.04.2022 г.) са актуализирани 

процедурите:  

1. Издаване на разрешение за осъществяване на електронни съобщения;  
2. Изменение, допълнение, прекратяване, отнемане и спиране на разрешения за 

осъществяване на електронни съобщения.  
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