
НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Актуализирани процедурите по 

голямото изменение на ЗАНН и две нови; две нови процедури 

за независимите оценители; още една нова процедура в модула 

за култура; актуализация при сключването на договори за 
отпускане и заплащане на лекарствени продукти, заплащани 

напълно или частично от НЗОК; новите данъчни декларации … 

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

Акценти 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" са актуализирани 
шест процедури по измененията в ЗАНН, изм. ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 
23.12.2021 г.. Във връзка с въпросното изменение на ЗАНН и като отговор на 
новосъздадените правни институти са въведени и две нови процедури "Издаване на 
предупреждение по чл. 28 от ЗАНН" и "Прекратяване на административно-
наказателното производство с резолюция", както и нови образци като "Искане за 
възобновяване на административнонаказателно производство", "Предупреждение на 
основание чл. 28 от ЗАНН", "Резолюция за прекратяване на 
административнонаказателно производство" и "Споразумение на основание чл. 58г от 
ЗАНН". С промените ва ЗАНН се търси осъвременяване на уредбата на някои 
традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване – 
маловажния случай на нарушение, резолюцията за прекратяване, възобновяването на 
производството; създаване на нови възможности за приключване на 
административнонаказателното производство в кратки срокове чрез въвеждане на 
споразумението; ускоряване на събирането на публичните държавни вземания, 
произтичащи от влезли в сила санкционни актове на администрацията, чрез отстъпки 
за санкционираните лица, в случай че заплатят доброволно наложените им санкции в 
срока на обжалване; само писмена форма на предупреждението, като за пръв път се 
предвижда предупреждението, отправяно от наказващия орган към нарушителя, да 
подлежи на обжалване и протест, както и възможност производството, приключило с 
предупреждение, да подлежи на възобновяване и т.н. Въведен като нов е и 
оповестения от НАП формуляр на Заявление по чл. 79б от Закона за 
административните нарушения и наказания и по чл. 169, ал. 4, във връзка с ал. 5 от 
ДОПК; 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" е въведена новата 
процедура "Придобиване правоспособност на независим оценител". Чрез 
нормативната регламентация на реда за придобиване на правоспособност на оценител 
се цели такава да придобиват само лица, които отговарят на определени критерии, 
което от своя страна гарантира качественото и професионално осъществяване на тази 
дейност, като така се постига и защита на интересите на потребителите на услуги от 
независимите оценители. Професията независим оценител е регулирана професия по 
смисъла на § 1, т. 1 от ЗППК, т.е. която е включена в Списъка на регулираните 
професии в Република България. Независимият оценител може да получи 
правоспособност за извършване на оценки на недвижими имоти, недвижими културни 
ценности, машини и съоръжения; права на интелектуалната и индустриалната 
собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, 
финансови активи и финансови институции, други активи, включително произведения 
на изкуството, които не са движими културни ценности, земеделски земи и трайни 
насаждения, поземлени имоти в горски територии, като предмет на оценка са само 
обектите, оценяеми в пари. Наред с нея е въведена и другата нова процедура за 
независимите оценители, а именно "Упражняване на професията на независим 
оценител чрез дружество на независим оценител";  

 В модул "Образование, наука и култура" е въведена новата процедура 
"Издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейности по консервация и 
реставрация на движими културни ценности, национално богатство". Законодателят е 
предвидил извършването на тези дейности, чиято цел е опазване на културните 
ценности да става чрез разрешение, издадено от министъра на културата, след 
експертно становище на Специализиран експертен съвет. По този начин се цели да се 

http://web.apis.bg/p.php?i=4802017
http://web.apis.bg/p.php?i=4802017
http://web.apis.bg/p.php?i=4803098
http://web.apis.bg/p.php?i=4803098
http://web.apis.bg/p.php?i=4781655
http://web.apis.bg/p.php?i=4781655
http://web.apis.bg/p.php?i=4781774
http://web.apis.bg/p.php?i=4781774
http://web.apis.bg/p.php?i=4781620
http://web.apis.bg/p.php?i=4781620
http://web.apis.bg/p.php?i=4781776
http://web.apis.bg/p.php?i=4781776
http://web.apis.bg/p.php?i=4784588
http://web.apis.bg/p.php?i=4784588
http://web.apis.bg/p.php?i=4784588
http://web.apis.bg/p.php?i=4799526
http://web.apis.bg/p.php?i=4803242
http://web.apis.bg/p.php?i=4803242
http://web.apis.bg/p.php?i=4799478
http://web.apis.bg/p.php?i=4799478


постигне максимална прецизност, с оглед гарантиране, че дейностите по консервация 
и реставрация на особено значимите културни ценности ще бъдат извършени по 
начин, който да води до предотвратяване на разрушаването им, да стабилизира 
състоянието им, както и да улесни тяхното възприемане и оценка при максимално 
запазване на автентичността им. 

Модул "Трудовоправни процедури" 

Във връзка с изм. в ДВ, бр. 1 от 4.01.2022 г., в сила от 1.01.2022 г. на 
Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и 
реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и 
служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична 
обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на 
Министерския съвет от 2020 г. е актуализирана процедурата: 

 Изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след 
периода на извънредно положение и извънредната епидемична обстановка. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Въведена е новата процедура:  

 Издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейности по консервация и 
реставрация на движими културни ценности, национално богатство. 

Във връзка с изм. и доп. на ПМС № 103 за осъществяване на образователна 
дейност сред българите в чужбина, ДВ, бр. 5 от 18.01.2022 г., ПМС № 228 на 
МС от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Северна 
Македония за студенти в държавните висши училища на Република 
България, Тарифа № 4 за таксите, които се събират в МВР по Закона за 
държавните такси, ДВ, бр. 5 от 18.01.2022 г. и Рейтингова система на 
висшите училища в България-2021 са актуализирани следните процедури: 

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

2. Придобиване на образователна и научна степен "доктор"; 
3. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;  
4. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен 

"доктор" в Република България; 
5. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование; 
6. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните 

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

в научните организации; 
8. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите 

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

Северна Македония, за студенти, докторанти и специализанти. 

Модул "Общински административно-правни процедури" 

Актуализиран е формуляр: 

 Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче. 

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 
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Във връзка с влизането в сила на Условия и ред за сключване на договори 
за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински 
изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани 

напълно или частично от НЗОК (oбн., ДВ, бр. 109 от 21.12.2021 г., в сила от 
16.12.2021 г. до 31.12.2022 г.) са въведени новите образци: 

1. Заявление към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и 
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за 
специални медицински цели, съгласувани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 
17 от ЗЗО;  

2. Декларация към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и 
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за 
специални медицински цели, съгласувани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 
17 от ЗЗО;  

3. Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни 
за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично 
от НЗОК/РЗОК;  

4. Данни на персонала, работещ в аптека;  
5. Декларация за свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Търговския закон с 

други търговци на дребно с лекарствени продукти.  

В процедура "Задължително централизирано договаряне на отстъпки за 
лекарствени продукти, заплащани напълно или частично със средства от 
бюджета на НЗОК" е въведен нов образец: 

 Договорени отстъпки в полза на пациента за лекарствени продукти от Приложение № 
1 на ПЛС, считано от 01.01.2022 г.  

актуализиран е: 

 Договор за осигуряването на доставката и разпространението на напълно платени от 
НЗОК медицински изделия (МИ), прилагани в условията на болничната медицинска 
помощ.  

към него са добавени образци: 

1. Справка за доставени и вложени медицински изделия по клинични 
пътеки/амбулаторни процедури, отчетени от лечебните заведения по договор с НЗОК 
по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, попадащи в обхвата на 
Методиката;  

2. Справка за формиране на единична месечна цена на базата на достигнат обем по 
Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията 
на болничната медицинска помощ.  

В модула са въведени и образци: 

1. Декларация за резултат от ин витро процедура;  

2. Декларация за липса на промяна в обстоятелствата до Центъра за асистирана репродукция.  

Модул "Съобщения" 

Във връзка с отмяната на Техническите изисквания за работа на електронни 
съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, 
свързани с тях и приемането на нови Правила за използване на 
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радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба 
радиоразпръскване (ДВ, бр. 6 от 21.01.2022 г.) е актуализирана 
процедурата: 

 Разработване и съгласуване на "Работен проект-технология" на УКВ-ЧМ 
радиопредавателни станции.  

Модул "Обществено осигуряване" 

Във връзка със Заповед на управителя на НОИ е допълнена процедурата: 

 Ред за предаване в НОИ на ведомости и други документи, удостоверяващи 
осигурителен стаж при прекратяване на осигурителя  

и са актуализирани или въведени като нови следните формуляри: 

1. Заявление на основание чл. 5, ал. 10 от КСО; 
2. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен 

доход; 
3. Опис по чл. 13 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ; 
4. Заглавна страница на опис по чл. 12 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на 

Управителя на НОИ; 
5. Заглавна страница на дело; 
6. Заверителен надпис по чл. 11 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на 

НОИ. 

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Въведени са следните нови процедури: 

1. Придобиване правоспособност на независим оценител; 
2. Упражняване на професията на независим оценител чрез дружество на независим 

оценител.  

Във връзка с изменението на ЗАНН с ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 
23.12.2021 г. са въведени и следните нови процедури: 

1. Издаване на предупреждение по чл. 28 от ЗАНН; 
2. Прекратяване на административно-наказателното производство с резолюция  

и са актуализирани следните процедури: 

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

заедно със следните образци: 

 Акт за установяване на административно нарушение; 

 Наказателно постановление за налагане на административно наказание, 

както и са въведени следните нови образци: 

 Жалба до съда срещу наказателно постановление за налагане на административно 
наказание; 

 Искане за възобновяване на административнонаказателно производство; 

 Предупреждение на основание чл. 28 от ЗАНН; 
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 Резолюция за прекратяване на административнонаказателно производство; 

 Споразумение на основание чл. 58г от ЗАНН. 

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

3. Оспорване на наказателни постановления; 
4. Изпълнение на наказателни постановления и съдебни решения по Закона за 

административните нарушения и наказания; 
5. Административно-наказателна отговорност на юридическите лица при извършване на 

престъпления; 
6. Обжалване на електронен фиш. 

Във връзка с изменението на Тарифата за държавните такси, събирани от 
Агенцията по вписванията (ДВ, бр. 1 от 4.01.2022 г., в сила от 4.01.2022 г.) 
са актуализирани процедурите: 

1. Регистрация по БУЛСТАТ; 
2. Вписване и заличаване от регистър БУЛСТАТ на чуждестранни физически лица, 

притежаващи недвижим имот в Република България. 

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с изменението на ЗАНН с ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 
23.12.2021 г. е актуализирана следната процедура: 

 Изготвяне на наказателно постановление по ЗДФИ  

и във връзка със Становище № 20-00-174/21.12.2021 г. на ЦУ на НАП за 
последиците от промените в ЗАНН е въведен новия формуляр: 

 Заявление по чл. 79б от Закона за административните нарушения и наказания и по чл. 
169, ал. 4, във връзка с ал. 5, от ДОПК. 

Въведени са като нови следните данъчни формуляри в "doc" и "pf3" формат: 

1. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за ползване на 
данъчни облекчения; 

2. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - необлагаеми 
доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено 
право на собственост по реда на нормативен акт; 

3. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - 
предоставени/получени парични заеми; 

4. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - доходи от 
прехвърляне на права или имущество; 

5. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - прилагане на 
методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в 
Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6; 

6. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - доходи от други 
източници по чл. 35 от ЗДДФЛ; 

7. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - доходи от стопанска 
дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от 
ЗДДФЛ; 

8. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - притежавани акции, 
дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и 
недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 
от ЗДДФЛ;  

9. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - доходи от дейности, 
подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на 
пътници по реда на ЗМДТ; 
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10. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - преизчисляване на 
окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица; 

11. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - доходи от наем или 
от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; 

12. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - доходи от друга 
стопанска дейност; 

13. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. - доходи от трудови 
правоотношения; 

14. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходите на 
физическите лица (образец 2001); 

15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходи на починало 
лице (образец 2001в). 
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