
Актуализирани още двадесет и три процедури за 

общественото осигуряване; допълнени с новото тълкувателно 
решение процедурите за родителските права и пътуването на 

децата в чужбина; актуализирани десет процедури за 

образованието… 

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец юли 2017 г. 

Акценти 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" във връзка с 

постановяването на дългоочакваното Тълкувателно решение № 1 от 3.07.2017 г. на 

ВКС по т. д. № 1/2016 г., ОСГК са допълнени седем процедури. Съгласно 
посоченото ТР съдът може да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването на 
ненавършило пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единия родител само за 
пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респ. държави, 
чийто кръг е определяем. Съдът, също така постановява, че разпоредбата на чл. 59, 

ал. 2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за 
упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне 
споразумение по упражняването им. 

 В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" във връзка с 

последните изменения в почти всички подзаконови нормативни актове в тази област 
са актуализирани двадесет и три процедури. По-сериозни са промените в 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и Наредбата за паричните обезщетения и 
помощи от държавното обществено осигуряване, като необходимите формуляри са 
почти основно променени. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с изменението на Правилника за прилагане на Закона за 

чужденците в България (ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) 

са актуализирани следните процедури: 

1. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република 

България; 
2. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок; 
3. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища; 
4. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища; 
5. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на 

академичния състав във висше училище; 

6. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и 

в научните организации; 
7. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република 

Македония, за студенти, докторанти и специализанти; 
8. 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; 

9. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, 
завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни 
висши училища; 

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

Модул "Ветеринарномедицински процедури" 

Въведени са следните нови формуляри: 
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1. Уведомление за преустановяване на продажбите; 

2. Заявление за промяна на лиценз за производство на ветеринарномедицински продукт; 
3. Заявление за служебно вписване на животновъден обект във ВетИС. 

Актуализирани са формулярите: 

1. Акт за вземане на проби от БАБХ;  

2. Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на животновъден обект;  
3. Заявление за промяна на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински 

продукти;  
4. Заявление за вписване и заверка заверка на складов регистър при публичен склад в 

съответствие с Наредба № 3 от 16.07.1999 г.  

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 

Във връзка с изменението на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за 

условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 57 от 

14.07.2017 г., в сила от 14.07.2017 г.) е актуализирана процедурата: 

 Отпускане на целева помощ за отопление, заедно с формуляра "Заявление-декларация 
за отпускане на целева помощ за отопление".  

Във връзка с изменението на Наредбата за условията и реда за 

предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от 

прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния 

транспорт (ДВ, бр. 53 от 4.07.2017 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Извършване на безплатни и по намалени цени пътувания по железопътния и 

автомобилния транспорт в страната за някои категории граждани; 
2. Условия и ред за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на 

стойността на пътуванията с ценови облекчения по автомобилния транспорт,  

както и формуляра  

 Декларация за определените и заявени средства за компенсиране на превозвачите, 
извършващи безплатен превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст до детски 
градини и училища на територията на общината (Приложение № 12). 

Във връзка с последните изменения в други осигурителни наредби са 

актуализирани следните процедури: 

1. Пенсионно производство - отпускане, спиране, възобновяване и прекратяване на 

пенсиите. Обжалване; 
2. Пенсиониране на учители; 
3. 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; 
4. Отпускане на пенсия за инвалидност; 
5. Получаване на добавка за чужда помощ към пенсията; 
6. Определяне на нова пенсия по чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване; 
7. Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на лицата, работещи по 

трудово или по служебно правоотношение; 
8. Отпускане на наследствена пенсия; 

9. Отпускане на социална пенсия; 
10. Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

11. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО при трудоустрояване; 
12. Придобиване право на пенсия от военнослужещите; 
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13. Изплащане на парични обезщетения или месечни помощи за отглеждане на малко 

дете; 
14. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск при 

раждане на дете по чл. 163, ал. 8 от КТ; 
15. Ред за изплащане на обезщетения от ДОО за гледане на болен член от семейството; 
16. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск по чл. 

163, ал. 10 КТ; 
17. Определяне на максимален размер на получаваните една или повече пенсии; 

18. Изплащане на болнични при работа на смени и сумирано работно време; 
19. Ред за изплащане на помощи от ДОО в случаите на инвалидност и смърт на 

осигуреното лице; 
20. Ред и условия за заплащане на осигурителни вноски при недостигащ стаж за 

пенсиониране. 

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Във връзка с изменението на Закона за движение по пътищата (ДВ, бр. 54 от 

5.07.2017 г.) е актуализирана процедурата: 

 Обжалване на електронен фиш. 

Във връзка с постановяването на Тълкувателно решение № 1 от 3.07.2017 г. 

на ВКС по т. д. № 1/2016 г., ОСГК са допълнени следните процедури: 

1. Ред за връщане на деца по Хагската конвенция и за упражняване правото на лични 

отношения; 
2. Постановяване и обжалване на решение за развод; 
3. Развод по взаимно съгласие; 

4. Принудително изпълнение на споразумение за привременни мерки; 
5. Развод поради разстройство на брака; 

6. Закрила на детето по Семейния кодекс. Ограничаване и лишаване от родителски 
права; 

7. Производство по налагане на привременни и защитни мерки по Семейния кодекс при 
упражняване на родителските права. 

Модул "Селско стопанство" 

Във връзка с приемане на Устройствен правилник на Министерството на 

земеделието, храните и горите (ДВ бр. 55 от 07.07.2017 г.) са актуализирани 

текстовете на четиридесет и четири процедури от модул Селско стопанство. 

Модул "Горско стопанство" 

Във връзка с приемане на Устройствен правилник на Министерството на 

земеделието, храните и горите (ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 г.) и Закон за 

горите (ДВ, бр. 58 от 18.07.2017 г.) са актуализирани текстовете на 

петнадесет процедури от модул Горско стопанство. 
НОВОСТИ - АРХИВ  
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