
Нова процедура за правото на ефективни правни средства за 

защита и забрана за дискриминация по ЕКЗПЧОС; нова 
трудово-правна процедура за дуална система на 

професионално образование и професионално обучение чрез 

работа; ….. 

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец декември 2018 г.  

Акценти 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" е въведена новата 

процедура "Право на ефективни правни средства за защита по чл. 13 от ЕКЗПЧОС. 

Злоупотреба с права и забрана за дискриминация в практиката на ЕСПЧ". Процедурата 
има за цел да даде основни насоки при изясняване на правата по чл. 13 и по чл. 14 от 
ЕКЗПЧОС, като посочва и отделни дела, имащи отношение към тези разпоредби. 
Засяга се само част от практиката на Съда по правата на човека по чл. 13 и чл. 14 от 
ЕКЗПЧОС. Изборът на дела е произволен и с цел подпомагане изясняването на 

основните моменти, свързани с тези човешки права; 

 В модул "Трудово-правни процедури" е въведена новата процедура "Трудов 
договор при дуална система на професионално образование и професионално 
обучение чрез работа". Процедурата цели да опише механизма, по който се 

осъществява професионалното образование и професионалното обучение чрез работа 
(дуална система на обучение), което се организира при условията и по реда на Закона 
за професионалното образование и обучение. "Обучението чрез работа" е легално 
понятие от ЗПОО. Пак в този закон са определени и условията, на които трябва да 
отговарят работодателите, чрез които се осъществява дуалната система на обучение, 
както и други условия във връзка трудовия договор с условие за обучение по време на 

работа, като уредбата е разширена с последните изменения на ЗПОО, публикувани в 

ДВ бр. 92 от 2018 г. Дуалното обучение чрез работа се осъществява по трудов 
договор. С трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят 
се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена 
професия или специалност, а работникът или служителят - да я усвои. 

Модул "Транспорт" 

Във връзка с измененията в Закона за пътищата (ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г.) 

са актуализирани следните процедури: 

1. Условия и ред за събиране на винетни такси; 

2. Условия и ред за събиране на такса за изминато разстояние за преминаване по 
пътищата. 

Модул "Селско стопанство" 

Във връзка с измененията в Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 93 от 9.11.2018 г.) са 

актуализирани следните процедури: 

1. Включване на негодни за земеделско ползване земи в горския фонд; 

2. Определяне и утвърждаване на площадки за строителство, трасета за линейни обекти 
и терени за включване на земеделски земи в границите на населените места и 
селищните образувания и в границите на горския фонд. 

Модул "Съобщения" 
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Във връзка с измененията в ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на 

обществени електронни съобщения (ДВ, бр. 90 от 30.10.2018 г.) е 

актуализирана следната процедура: 

 Осъществяване на електронни съобщения при спазване на общи изисквания. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с изменението на Закона за културното наследство (ДВ, бр. 89 от 

2018 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Идентифициране и деклариране на недвижими обекти като културни ценности; 
2. Издаване на удостоверение за недвижима културна ценност; 

3. Предоставяне на недвижими археологически културни ценности за управление от 
ведомства и общини. 

Във връзка с изменението на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 98 от 

27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), публикуване на Обяви за обучение и 

специализации на интернет страницата на МОН и Българо – американската 

комисия за образователен обмен "Фулбрайт" за конкурси за български 

граждани за стипендии през академичната 2020 – 2021 г. са актуализирани 

следните процедури: 

1. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища; 

2. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок; 
3. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование; 
4. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища; 

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

6. Конкурсно финансиране на научна или художественотворческа дейност в държавните 
висши училища; 

7. Придобиване на образователна и научна степен "доктор"; 
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. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и 

в научните организации; 
11. Приемане на докторанти във висши военни училища, военни академии и научни 

организации; 

12. Приемане на учащи във висшите военни училища; 

13. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за 
студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина; 

14. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите 
училища и научните организации; 

15. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република 
Македония, за студенти, докторанти и специализанти. 

Модул "Трудово-правни процедури" 

Във връзка с изменението на Кодекса на труда (ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г.) е 

актуализирана следната процедура: 

 Трудов договор с условие за обучение по време на работа. 

Въведена е следната нова процедура:  

http://web.apis.bg/p.php?i=313329
http://web.apis.bg/p.php?i=406697
http://web.apis.bg/p.php?i=511111
http://web.apis.bg/p.php?i=556325
http://web.apis.bg/p.php?i=161348
http://web.apis.bg/p.php?i=345917
http://web.apis.bg/p.php?i=161347
http://web.apis.bg/p.php?i=161349
http://web.apis.bg/p.php?i=162642
http://web.apis.bg/p.php?i=153571
http://web.apis.bg/p.php?i=161728
http://web.apis.bg/p.php?i=161339
http://web.apis.bg/p.php?i=153936
http://web.apis.bg/p.php?i=440514
http://web.apis.bg/p.php?i=477887
http://web.apis.bg/p.php?i=478660
http://web.apis.bg/p.php?i=492947
http://web.apis.bg/p.php?i=573673
http://web.apis.bg/p.php?i=504395
http://web.apis.bg/p.php?i=271983


 Трудов договор при дуална система на професионално образование и професионално 
обучение чрез работа. 

Модул "Околна среда" 

Във връзка с изменението на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 

98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) са актуализирани следните 

процедури: 

1. Изисквания за издаване на разрешително за отреждане на площадки, депа, 
съоръжения и други инсталации за третиране на отпадъци; 

2. Условия и ред за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали; 
3. Условия и ред за извършване трансграничен превоз на отпадъци; 
4. Извършване на дейности по третиране на отпадъци; 

5. Ред за реализиране на отговорност на лица, извършващи дейност с отпадъци; 
6. Издаване на разрешение на организации по оползотворяване на отпадъци и за 

индивидуално изпълнение; 
7. Ред за регистрация на дейности с отпадъци; 

8. Регистриране в публичен регистър на търговец или брокер с отпадъци и предоставяне 
на отчети. 

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

Във връзка с измененията на Наредба № 1 за реда за водене, съхраняване и 

достъп до търговския регистър и до регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел (ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) и на 

Търговския закон (ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 1.06.2019 г.) са 

актуализирани следните процедури: 

1. Вливане на търговски дружества; 

2. Вписване на промени в обстоятелства за акционерно дружество; 
3. Вписване на клон на търговец; 
4. Намаляване на капитала на акционерно дружество; 
5. Намаляване на капитала на дружество с ограничена отговорност; 
6. Наследяване на акции; 

7. Неизпълнение на корпоративни задължения на акционер в АД; 
8. Обявяване на актове в търговския регистър; 
9. Отделяне на търговски дружества; 
10. Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър; 
11. Постановяване на неприсъствено решение на общи събрания на ООД. Отмяна на 

неприсъствени решения; 
12. Правно положение на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролирани от тях лица и действителни собственици; 
13. Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма и чрез 

прехвърляне на имущество върху едноличния собственик; 
14. Прехвърляне на безналични акции. Книга на акционерите и поименни акции; 
15. Прехвърляне на временни удостоверения. Съотношение между временно 

удостоверение и акция. Обезсилване на временни удостоверения; 
16. Разделяне на търговски дружества; 

17. Регистрация на акционерно дружество; 
18. Регистрация на командитно дружество с акции; 
19. Регистрация на командитно дружество; 
20. Регистрация на събирателно дружество; 
21. Регистрация на еднолично акционерно дружество; 
22. Регистрация на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност; 

23. Регистрация на ООД (ЕООД); 
24. Сливане на търговски дружества; 

25. Управление на акционерно дружество (общо събрание на акционерите); 
26. Управление на акционерно дружество (обзор); 
27. Членство в акционерно дружество; 
28. Увеличаване на капитала на акционерно дружество. 
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Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Въведена е новата процедура: 

 Право на ефективни правни средства за защита по чл. 13 от ЕСЗПЧОС. Злоупотреба с 
права и забрана за дискриминация в практиката на ЕСПЧ. 

Във връзка с последните изменения в АПК (ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 

1.01.2019 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Изпълнение на индивидуални административни актове по 

Административнопроцесуалния кодекс; 
2. Оспорване на наказателни постановления; 
3. Споразумението в административното производство; 

4. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни дела; 
5. Оспорване на индивидуални административни актове по съдебен ред по реда на АПК; 
6. Обжалване на действията на администратора на лични данни пред Комисията за 

защита на лични данни по повод нарушения на ЗЗЛД; 
7. Оспорване на нормативни административни актове; 
8. Производство за подаване, разглеждане и вземане на решения по предложения и 

сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 

Във връзка с последните изменения в ГПК е допълнена процедурата: 

 Назначаване на особен представител по реда на ГПК. 

Във връзка с изменението на Закона за авторските и сродните му права (ДВ, 

бр. 94 от 13.11.2018 г.) е актуализирана процедурата: 

 Производство пред Министерство на културата по установяване на нарушения по 
ЗАПСП. 

Във връзка с последните изменения в Закона за енергетиката (ДВ, бр. 103 от 

13.12.2018 г., в сила от 13.12.2018 г. ) е актуализирана процедурата: 

 Учредяване на вещни права по Закона за енергетиката. 

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 

Във връзка с изменението на Закона за семейните помощи за деца (ДВ, бр. 

88 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г. и бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 

1.01.2019 г.) е актуализирана процедурата: 

 Ред и условия за отпускане на месечни помощи за деца до завършване на средно 
образование, но не повече от 20-годишна възраст и на еднократна помощ за дете, 
записано в първи клас на държавно или общинско училище. 

Модул "Финансови процедури" 

Въведени са новите формуляри: 

1. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с 
увреждания за 2018 г.; 

2. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за 
2018 година. 
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