
Нова процедура за приемане на наследството по опис; нова 

процедура за лицата, търгуващи с нефтени продукти; нови 

формуляри за пред АСП, АХУ и ДАЗД….. 

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

Акценти 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" с новата процедура 
"Производство по приемане на наследство по опис" се обяснява, че се подава писмено 
заявление на наследника, с което се иска от съда да допусне приемането по опис от 
наследника на наследството на наследодателя и това да се впише в особената книга в 
съответния районен съд. Ако наследникът е малолетно/непълнолетно лице, той се 
представлява от своя законен представител. Заявителят следва да посочи цялото 
известно му имущество на неговия наследодател към момента на откриване на 
наследството. Към заявлението се прилагат удостоверения за наследници и препис от 
акта за смърт, както и доказателства за притежаваното от наследодателя имущество.  
По подаденото заявление се образува частно гражданско дело, в което съдът следва 
да прецени дали заявлението е подадено от легитимирани лица в законоустановения 
срок и дали искането за приемане под опис е отправено до компетентния за това съд - 
съдът по последното местожителство на починалото лице;  

 В модул "Финансови процедури" е въведена новата процедура "Производство по 
регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произход", заедно с необходимите документи. Лицата, които до 
влизане в сила на изискването за регистрация са осъществявали такива икономически 
дейности, подават заявление за регистрация в 6-месечен срок от влизането в сила на 
наредбата, която урежда регистрацията, а именно до 27 януари 2019 г. До 
приключване на регистърното производство с удостоверение за регистрация или с 
влязъл в сила отказ за регистрация тези лица имат право да извършват съответните 
дейности и имат статут на регистрирани лица, ако отговарят на общите и специалните 
условия на закона за съответния вид дейност с изключение на предвиденото от закона 
обезпечение. 

Модул "Областна администрация" 

Във връзка с изм. и доп. на Наредба за условията и реда за функциониране 
на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на 
органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за 
оповестяване при въздушна опасност (ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 
2.08.2019 г.) e актуализирана процедурата: 

 Осъществяване на защита при бедствия и функции на областния управител, свързани 
с отбраната на Република България. 

Във връзка с изм. и доп. на Закона за държавната собственост, Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.) и 
обн. на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти – частна 
държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с 
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, 
чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 
50 на сто държавно участие в капитала (ДВ, бр. 77 от 1.10.2019 г., в сила от 
1.10.2019 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Доброволна делба на имот между държавата и физически или юридически лица; 
2. Продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост. 

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 
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Във връзка с промените в Наредба № 5 от 6.07.2011 г. за условията и реда 
за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени 
продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с 
лекарствени продукти (ДВ, бр. 76 от 27.09.2019 г.) са въведени два нови 

формуляра: 

1. Заявление за прекратяване на издадено разрешение за съхранение и продажба на 
лекарствени продукти; 

2. Заявление за прекратяване на издадено разрешение за съхранение и продажба на 
лекарствени продукти (от наследник/законен представител). 

Модул "Финансови процедури" 

Въведена е новата процедура: 

 Производство по регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, 
свързани с нефт и продукти от нефтен произход, 

заедно със следните приложения: 

1. Заявление за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, 
свързани с нефт и продукти от нефтен произход; 

2. Декларация по чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за водене на 
регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произход; 

3. Банкова гаранция - Приложение № 5 от Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и 
условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, 
свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 

Модул "Общи съдебни и административни услуги" 

Въведена е новата процедура: 

 Производство по приемане на наследство по опис. 

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 

Във връзка с изменението на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 
(ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 62 от 6.08.2019 

г., в сила от 1.09.2019 г.) и Наредбата за паричните обезщетения и помощи 
от държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 40 от 2019 г.) са 
актуализирани следните процедури: 

1. Изменение на пенсиите; 
2. Изплащане на болнични при работа на смени и сумирано работно време; 
3. Изплащане на парични обезщетения или месечни помощи за отглеждане на дете; 
4. 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; 

5. Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на лицата, работещи по 
трудово или по служебно правоотношение; 

6. Определяне на максимален размер на получаваните една или повече пенсии; 
7. Определяне на нова пенсия по чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване; 
8. Осигуряване на работещите пенсионери; 
9. Осъвременяване на пенсиите; 
10. Отпускане на наследствена пенсия; 
11. Отпускане на пенсия за военна и гражданска инвалидност; 
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12. Отпускане на пенсия за инвалидност; 
13. Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст; 
14. Отпускане на персонална пенсия и държавна парична награда за особени заслуги; 
15. Отпускане на социална пенсия; 
16. Пенсиониране на учители; 
17. Пенсионно производство - отпускане, спиране, възобновяване и прекратяване на 

пенсиите. Обжалване; 
18. Получаване на добавка за чужда помощ към пенсията; 
19. Получаване на добавка към пенсията на преживелия съпруг; 
20. Получаване на повече от една пенсия. Несъвместимости. Максимален размер; 
21. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от балерини, балетисти 

и танцьори; 
22. Придобиване право на пенсия от военнослужещите; 
23. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск по чл. 

163, ал. 10 КТ; 
24. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск при 

раждане на дете по чл. 163, ал. 8 от КТ; 
25. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО при трудоустрояване; 
26. Ред за изплащане на обезщетения от ДОО за гледане на болен член от семейството; 
27. Ред за изплащане на помощи от ДОО в случаите на инвалидност и смърт на 

осигуреното лице; 
28. Ред за събиране на неоснователно получени осигурителни плащания от Държавното 

обществено осигуряване; 
29. Ред и условия за заплащане на осигурителни вноски при недостигащ стаж за 

пенсиониране. 

Въведени са като нови и следните формуляри и образци: 

1. Декларация на основание чл. 5, ал. 6. от Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за 
условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на 
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с 
увреждания; 

2. Предавателно-приемателен протокол - приложение № 3 към чл. 70, ал. 4 и чл. 76 от 
ППЗХУ; 

3. Искане за плащане на основание чл. 75, ал. 4 от ППЗХУ; 
4. Описание на услуга по т. 1 от заявлението по чл. 18б от ЗСП за вписване в регистъра 

на доставчици на социални услуги; 
5. Заявление-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 

20, ал. 1 от Закона за хора с увреждания; 
6. Заявление до Дирекция "Социално подпомагане" за изплащане на реализирани 

ваучери от доставчик на стоки или услуги; 
7. Декларация за промяна в обстоятелствата по отпусната социална помощ по чл. 32, ал. 

4 от ППЗСП; 
8. Формуляр за самооценка на лице с увреждане; 
9. Заявление за прекратяване на издадено разрешение за съхранение и продажба на 

лекарствени продукти; 
10. Заявление за прекратяване на издадено разрешение за съхранение и продажба на 

лекарствени продукти (от наследник/законен представител). 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРОЦЕДУРИ"   
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