
НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Нов модул за специфични и 

спорни моменти в семейното право с осем процедури; нова 

процедура и за предоставяне на преддоговорна информация на 

потребители; промени и в онлайн пазаруването, както и в 
рекламациите по ЗЗП и новия Закон за предоставяне на 

цифрово съдържание …  
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 Създаден е нов модул "Семейно право – специфични и спорни моменти" в 
класификацията по тематични модули. В него предимно се разглеждат хипотези с 
международен елемент – развод при родители с различно гражданство, присъждане на 
родителски права с изготвяне на международен социален доклад, налагане на 
привременни мерки относно децата, свързани понякога със заместващо съгласие за 
пътуване в чужбина, изпълнение на режим на лични контакти в друга държава, 
използване на реда за връщане на дете от чужбина по Хагската конвенция за 
гражданските аспекти на международното отвличане на деца и Регламент (ЕО) № 
2201/2003 и т.н. Засегнати са и спецификите на правораздаването по семейни дела и 
поради бързото развитие на обществените отношения – наличието например на 
неуредения в закона синдром на родителско отчуждение, което може да доведе и до 
промяна на родителски права при неговото наличие; все по-честото използване в 
живота на споделеното родителство като форма за уреждане на родителските права 
при развод и т.н. В модула към момента има осем процедури с много линкове към 
полезни сайтове, примерни образци на искови молби, заявления и пр. Предстои 
попълването му с още процедури. Модулът е насочен както към практикуващи юристи 
– адвокати, съдии, така и към социални работници, отделите за закрила на детето, 
неправителствени организации, занимаващи се със социални доклади или със закрила 
на децата и др. 

 В модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел" е 
въведена новата процедура: "Предоставяне на преддоговорна информация на 
потребители", разработена въз основа на Закона за защита на потребителите, както и 
на новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, който е в 
сила от 1.01.2022 г. Причината, която налага приемането на новия Закон за 
предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, е 
необходимостта от транспониране в българското законодателство на разпоредбите на 
две директиви - Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за 
някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови 
услуги и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои 
аспекти на договорите за продажба на стоки. В процедурата се разглеждат двете 
основни хипотези - преддоговорна информация при договори, различни от договори от 
разстояние или договори извън търговския обекти и преддоговорна информация и 
сключване на договор от разстояние или договор извън търговския обект.  

Модул "Селско стопанство" 

Във връзка с приемането на нова Наредба № 1 от 13.01.2021 г. за 
ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към 
животновъдните обекти за риба и други водни организми (oбн., ДВ, бр. 6 от 
22.01.2021 г.) и изменението на Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията 
и реда за признаване на организации на производители на плодове и 
зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и 
изменение на одобрените оперативни програми (бр. 22 от 16.03.2021 г.), 

Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите 
за директни плащания (ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г.), Наредба № 5 от 
27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и 
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мерки за директни плащания (ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г.), както и във връзка 
с последните изменения на ЗУТ са актуализирани следните процедури: 

1. Регистрация на лицата, развъждащи риба и други водни организми; 
2. Регистриране на земеделски стопани; 
3. Условия и ред за деклариране на налично и произведено зърно; 
4. Промяна на предназначението на земеделски земи в строителните граници на 

населените места или селищните образувания; 
5. Подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания; 
6. Извършване на производство и търговия с плодове и зеленчуци съгласно изискванията 

на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; 
7. Издаване на разрешение за пускане на пазара и за употреба на растителни продукти; 
8. Условия и ред за подпомагане по схемата за обвързано с производство подпомагане; 
9. Условия и ред за подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие"; 
10. Ред за одобряване на активни вещества, антидоти и синергисти и оценка на продукти 

за растителна защита. Издаване на удостоверение за производство и внос.  

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за медицинската 
експертиза (ДВ, бр. 59 от 16.07.2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) и 
Правилника за устройството и организацията на работа на органите на 
медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските 
експертизи (ДВ, бр. 59 от 16.07.2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) са 
актуализирани процедури: 

1. Общи условия и ред за издаване на болничен лист при временна неработоспособност;  
2. Видове медицинска експертиза. Органи на експертизата, функции и правомощия;  
3. Издаване на експертно решение на НЕЛК;  
4. Издаване на експертно решение на ТЕЛК;  
5. Обжалване на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК.  

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

Въведена е новата процедура: 

 Предоставяне на преддоговорна информация на потребители.  

Модул "Семейно право – специфични и спорни моменти" 

За новия модул "Семейно право – специфични и спорни моменти" са 
въведени следните нови процедури:  

1. Синдром на родителско отчуждение - противоречия в практиката и спорни моменти. 
Промяна на родителски права при СРО. Разпит на дете пред съд при спорове между 
родителите;  

2. Заместващо съгласие за пътуване на дете. Налагане на забрана от родител за 
пътуване на дете зад граница;  

3. Изготвяне на международен социален доклад по дела с международен елемент. 
Производство по събиране на доказателства по Хагската конвенция за събиране на 
доказателства в чужбина по граждански или търговски дела и по Регламент (ЕС) 
2020/1783; 

4. Производство и ред по връщане на деца съгласно Хагската конвенция за гражданските 
аспекти на международното отвличане на деца и Регламент (ЕО) № 2201/2003; 

5. Изпълнение на режим на лични контакти в друга държава. Изпълнително производство 
за предаване на дете. Предварително изпълнение; 

6. Определяне на родителски капацитет. Кумулиране на иска за развод с други искове. 
Предоставяне на семейно жилище при развода; 
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7. Определяне на обичайно местопребиваване при брачни дела с международен елемент. 
Изключителна компетентност на българските съдилища. Развод с чужд гражданин без 
адрес в страната - проблеми с призоваването; 

8. Унищожаване и нищожност на брака – предпоставки, ред, международна 
компетентност на българския съд.  

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Въведена е новата процедура: 

 Европейска процедура за искове с малък материален интерес  

заедно със следните формуляри: 

1. Исков формуляр по европейската процедура за искове с малък материален интерес - 
формуляр А; 

2. Искане от съда или правораздавателния орган за попълване и/или поправка на исков 
формуляр - формуляр Б;  

3. Формуляр с отговори по европейската процедура за искове с малък материален 
интерес - формуляр В;  

4. Удостоверение относно съдебно решение по европейската процедура за искове с 
малък материален интерес – формуляр Г. 

Допълнена с раздел "Мрежа на европейските потребителски центрове 
(European consumer center (ECC-NET))" е следната процедура: 

 Алтернативно решаване на потребителски спорове. 

Във връзка с приемането на новия Закон за предоставяне на цифрово 
съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и изменението на 
Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 
1.01.2022 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Правна защита при онлайн пазаруване; 
2. Условия и ред за предявяване на рекламация по ЗЗП и по Закона за предоставяне на 

цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.  

Отново във връзка с новия закон и приемането на изменения в ЗЗП с него е 
въведена и новата процедура: 

 Производство по предявяване на искове за защита на колективни интереси на 
потребителите. 

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с приемането от КФН на нова Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за 
реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на 

брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти (обн., 
ДВ, бр. 48 от 2021 г.) са въведени следните формуляри: 

1. Декларация по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7 за обстоятелствата по чл. 13, ал. 4, т. 
2 – 4, 6 и 7 във връзка с чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗПФИ; 

2. Заявление за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като 
инвестиционен консултант; 

3. Заявление за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като 
брокер на финансови инструменти;  

http://web.apis.bg/p.php?i=4700046
http://web.apis.bg/p.php?i=3115421
http://web.apis.bg/p.php?i=4667497
http://web.apis.bg/p.php?i=4664370
http://web.apis.bg/p.php?i=4664371
http://web.apis.bg/p.php?i=4664372
http://web.apis.bg/p.php?i=4664373
http://web.apis.bg/p.php?i=2728937
http://web.apis.bg/p.php?i=2659781
http://web.apis.bg/p.php?i=246075
http://web.apis.bg/p.php?i=4670713
http://web.apis.bg/p.php?i=161187
http://web.apis.bg/p.php?i=161188
http://web.apis.bg/p.php?i=161193


4. Заявление за допускане до изпит за придобиване на право за упражняване на дейност 
като инвестиционен консултант; 

5. Заявление за допускане до изпит за придобиване на право за упражняване на дейност 
като брокер на финансови инструменти. 
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