
Актуализирани двадесет и три процедури по данъчните 

изменения; общественото осигуряване ежегодно 

актуализирано в тридесет и пет процедури; …. 

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец февруари 2019 г. 

Акценти 

 В модул "Финансови процедури" са актуализирани основно във връзка с 
ежегодните изменения във всички данъчни закони, общо двадесет и три процедури. 
Относно подаването на данъчните декларации и други данъчни документи е интересно 
да се отбележи, че самоосигуряващите се лица подават ДД само по електронен път, но 
от догодина. По същия начин – за последна година може и на хартия да се подават и 
Справката за изплатените през годината доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ, и Справката по 
чл. 73а от ЗДДФЛ; 

 В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" са актуализирани с 
ежегодните промени в осигурителните закони, основно по промените в КСО и новия 
ЗБДОО тридесет и пет процедури. С новия ЗБДОО се увеличава максималния месечен 
осигурителен доход от 2600 на 3000 лева, а минималният размер на месечния 
осигурителен доход от 510 става 560 лв. 

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с промените в ЗДДФЛ и ЗКПО (ДВ, бр. 102 и 105 от 2018 г., в 

сила от 1.01.2019 г.), ЗДДС (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), 
ЗАДС (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 103 от 2018 г., в сила 
от 20.05.2018 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност; 
2. Дерегистрация по ЗДДС; 
3. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност; 
4. Възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напитки; 
5. Възстановяване на акциз при изнасяне на акцизни стоки; 
6. Заявяване, получаване и унищожаване на бандероли; 
7. Закупуване на бандероли за тютюневи изделия; 
8. Приспадане на данъчен кредит; 
9. Сметка за изплатени суми по ЗДДФЛ (авансово внасяне на данък); 
10. Подаване на декларации по общественото осигуряване; 
11. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ; 
12. Подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО; 
13. Ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ; 
14. Същност и ред за използване на ваучерите за храна; 
15. Освобождаване от облагане с акциз на денатуриран по специален метод етилов 

алкохол и енергийни продукти; 
16. Складиране на акцизни стоки; 
17. Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по 

Закона за акцизите и данъчните складове лица; 
18. Преотстъпване и намаляване на корпоративен данък; 
19. Условия и ред за внасяне на окончателен данък за доходи от източник в България и 

чужбина; 
20. Ред за определяне на данъка върху разходите; 
21. Ред за определяне на данък, удържан при източника; 
22. Данъчно регулиране при прекратяване с ликвидация или с обявяване в 

несъстоятелност и при разпределение на ликвидационен дял; 
23. Данъчна регламентация при преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне 

на предприятие. 

Въведена е като нов формуляр следната декларация: 
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 Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци. 

Модул "Обществено осигуряване" 

Във връзка с приемането на новия ЗБДОО за 2019 г. (ДВ, бр. 102 от 2018 г., 
в сила от 1.01.2019 г.), измененията в КСО (ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 
1.01.2019 г.), в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 год. 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. 9 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) и в 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила 
от 1.01.2019 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Пенсиониране на учители; 
2. Издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия; 
3. Видове договори, по които може да бъде назначен управител или контрольор на 

предприятие; 
4. Отпускане на персонална пенсия и държавна парична награда за особени заслуги; 
5. Обществено осигуряване на лицата, работещи по трудово или по служебно 

правоотношение; 
6. Получаване на повече от една пенсия. Несъвместимости. Максимален размер; 
7. Елементи на възнаграждението и/или доходите, върху които се правят осигурителни 

вноски; 
8. Отпускане на социална пенсия; 
9. Обезщетения и помощи по краткосрочното обществено осигуряване на лицата, 

упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, 
съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски стопани и 
тютюнопроизводители; 

10. Определяне на осигурителен стаж при лица, работещи без трудово правоотношение и 
лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност; 

11. Обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или 
занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски 
дружества и регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители; 

12. Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст; 
13. Отпускане на пенсия за инвалидност; 
14. Отпускане на наследствена пенсия; 
15. Обществено осигуряване на лицата, работещи без трудово или служебно 

правоотношение; 
16. Изчисляване и заверка на осигурителен стаж по трудов договор; 
17. Получаване на добавка към пенсията на преживелия съпруг; 
18. Определяне на нова пенсия по чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване; 
19. Пенсионно производство - отпускане, спиране, възобновяване и прекратяване на 

пенсиите. Обжалване; 
20. Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на лицата, работещи по 

трудово или по служебно правоотношение; 
21. Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български 

работодател или с посредничеството на българска организация; 
22. Задължително осигуряване за безработица; 
23. Възникване, прекъсване, възобновяване и прекратяване на осигуряването при 

самоосигуряващите; 
24. Извършване на безплатни и по намалени цени пътувания по железопътния и 

автомобилния транспорт в страната за някои категории граждани; 
25. Придобиване право на пенсия от военнослужещите; 
26. Определяне на максимален размер на получаваните една или повече пенсии; 
27. Гарантирани вземания на работници и служители при обявяване на несъстоятелност 

на работодателя; 
28. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск при 

раждане на дете по чл. 163, ал. 8 от КТ; 
29. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск по чл. 

163, ал. 10 КТ; 
30. Ред за осигуряване на автора според вида на правоотношението, по което изработва 

произведението; 
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31. Ред за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица; 
32. Осигуряване и осигурителен стаж на лицата по време на оставане без работа; 
33. Данъчни облекчения при осигуряване във фондове за допълнително пенсионно 

осигуряване; 
34. Осигуряване на работещите пенсионери; 
35. Ред за изплащане на помощи от ДОО в случаите на инвалидност и смърт на 

осигуреното лице. 

Във връзка с изменението на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 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. 9 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) са 

направени като нови формуляри всичките 9 приложения към нея. 

Модул "Транспорт" 

Във връзка с измененията в Наредба № I-181 от 3.12.2002 г. за 
регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на 
чуждестранни физически и юридически лица (ДВ, бр. 8 от 25.01.2019 г.) е 

актуализирана следната процедура: 

 Регистрация на моторните превозни средства (МПС), собственост на чуждестранни 
физически и юридически лица. 

Модул "Селско стопанство" 

Във връзка с измененията в Закона за прилагане на Общата организация на 
пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ДВ, бр. 106 от 
21.12.2018 г.), Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 
г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Промяна на предназначението на земеделски земи в строителните граници на 
населените места или селищните образувания; 

2. Издаване на разрешение за извършване на контрол и сертификация на биологичното 
производство; 

3. Условия и ред за изпълнение на промоционални програми за земеделски продукти в 
рамките на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС. 

Актуализирани са и следните формуляри и образци: 

1. Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин; 
2. Декларация за извършване на дейности с първични фуражи - като образец и като 

формуляр. 

Модул "Съобщения" 

Във връзка с измененията в Наредба № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за 

ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично 
предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и 
имена и ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ДВ, бр. 10 от 1.02.2019 г.) се 
актуализираха текстовете на следните процедури: 

1. Процедура по първично и вторично предоставяне на номера от Националния 
номерационен план; 

2. Процедури по резервиране на номерационен капацитет от националния номерационен 
план; 

3. Условия и правила за преносимост на номера при промяна на доставчика. 
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Модул "Процедури за държавния служител" 

Във връзка с измененията и допълненията на Наредбата за заплатите на 
служителите в държавната администрация (ДВ, бр. 5 от 15.01.2019 г., в сила 

от 1.01.2019 г.) e актуализирана процедурата: 

 Ред за определяне размера на основните заплати на работещите в държавната 
администрация по нива и степени. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с изменението на Правилника за легализациите, заверките и 
преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.), 
изм. и доп. на Постановление № 64 от 25 март 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, Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за 
условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите 

и специализантите от държавните висши училища и научни организации, 
Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на 
диференцирани нормативи за издръжка на обучението на един студент по 
професионални направления и Постановление № 328 на МС от 30.11.2015 г. 
за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на 
обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна 
оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на 

пазара на труда (ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г.), са актуализирани следните 
процедури: 

1. Признаване на завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и 
професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави 
или в училища от системата на Европейските училища; 

2. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование; 
3. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за 

Република България; 
4. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни 

изследвания в чужбина; 
5. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с 

придобиване на висше образование; 
6. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република 

България; 
7. Придобиване на образователна и научна степен "доктор"; 
8. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти; 
9. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, 

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

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

11. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование; 
12. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско 

гражданство по натурализация; 
13. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на 

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

организации. 

Модул "Обществени поръчки" 

Във връзка с последните изменения в Закона за обществените поръчки са 
актуализирани следните процедури: 
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1. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез договаряне с публикуване на 
обявление за поръчка; 

2. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна 
покана за участие; 

3. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез състезателна процедура с 
договаряне; 

4. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез ограничена процедура; 
5. Определяне на изпълнител на обществена поръчка. Сключване на договор, право на 

оспорване; 
6. Възлагане на обществени поръчки чрез използването на квалификационни системи на 

стопански субекти; 
7. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез конкурс за проект; 
8. Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки; 
9. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез процедура на "Състезателен 

диалог". 

Модул "Трудовоправни процедури" 

Във връзка с изменението на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието 
и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда 

(ДВ, бр. 12 от 8.02.2019 г., в сила от 1.03.2019 г.) са въведени като нови 
следните формуляри: 

1. Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 1.03.2019 г.); 
2. Уведомление за промяна на работодател по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или 4 

КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, 
издаден от НАП (в сила от 1.03.2019 г.);  

3. Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в 
сила от 1.03.2019 г.); 

4. Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на 
чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ (в сила 
от 1.03.2019 г.); 

5. Придружително писмо (Подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда) 
(в сила от 1.03.2019 г.). 
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