
НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Още четири нови процедури за 

наследственото право с международен елемент; седем 

процедури от модула за образование и култура актуализирани 

…  

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

 В модул "Търговци" е въведена новата процедура "Регистриране и функциониране 
на индустриални паркове. Вписване в регистъра на индустриалните паркове". Ролята 
на регулацията за индустриалните паркове е да се осигури атрактивна среда за 
привличане на местни и чуждестранни инвестиции, както и да се стимулира 
индустриалното развитие от страна на държавата. С постигането на целите на Закона 
за индустриалните паркове ще се повиши конкурентноспособността на местните 
предприятия, което като краен резултат ще доведе до повишаване на приходите на 
държавата и общините от данъци и такси. Концентрирането на производствената 
дейност в индустриални паркове ще доведе до намаляване на разходите на държавата 
и на общините за изграждане и поддържане на довеждаща пътна инфраструктура. 
Според производствените дейности индустриалният парк може да бъде от следните 
видове: тип А – общ, в който няма специализация на производствени дейности; тип Б 
– специализиран, в който се извършват един вид производствени и свързани с тях 
дейности или сходни производствени дейности; тип С – специализиран, в който се 
извършват високотехнологични и свързани с тях дейности. Министърът на 
икономиката създава и поддържа електронен регистър на индустриалните паркове; 

 В модул "Семейно и наследствено право – специфични и международни 
аспекти" са въведени четири нови процедури: "Принципи на осиновяването според 
националното и международното право. Наследяване от осиновени деца", "Определяне 
на данък върху наследството в страните в и извън ЕС", "Наследяване на имоти в 
България по завещание от граждани на страни в и извън ЕС. Завещание в полза на 
църкви и институции" и "Обявяване на недействителност на завещание. Отмяна"; 

 В модул "Трудово-правни процедури" във връзка с приемането на Решение № 265 
на МС от 26.04.2022 г. за приемане на Национален план за действие по заетостта през 
2022 г. са актуализирани съответните процедури. Националният план за действие по 
заетостта през 2022 г. (НПДЗ-2022) се изпълнява при по късен старт, но при вече 
натрупан опит за стабилизиране функционирането на пазара на труда в условия на 
променена икономическа среда вследствие на пандемията. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с изменението на Закона за задължителното депозиране на 
печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и 

доставчиците на медийни услуги (ДВ, бр. 31 от 19.04.2022 г.) са 
актуализирани следните процедури: 

1. Задължително депозиране на печатни и други произведения; 
2. Използване на документи от Националния архивен фонд. 

Във връзка с изм. и доп. на ЗПУО (ДВ, бр. 34 от 3.05.22 г.) са актуализирани 

следните процедури:  

1. Отдаване под наем на помещения в държавни учебни заведения; 
2. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и 

професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други 
държави; 

3. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с 
придобиване на висше образование; 

4. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско 
гражданство по натурализация; 
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5. Начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовка на 
учениците от средните училища.  

Модул "Трудово – правни процедури" 

Във връзка с Решение № 265 на МС от 26.04.2022 г. за приемане на 
Национален план за действие по заетостта през 2022 г. е актуализирана 
процедурата: 

 Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи,  

както и приложенията към нея 

Въведени са следните нови формуляри:  

1. Заявление за вписване в специален регистър на браншови колективни трудови 
договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях; 

2. Заявление за вписване в специален регистър на колективен трудов договор на 
предприятие или на допълнително споразумение (анекс) към колективен трудов 
договор на предприятие; 

3. Декларация за държавни помощи - Приложение I към Заявление за кандидатстване на 
работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 
151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 40/31.03.2022 г.); 

4. Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 
1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 40/31.03.2022 г.); 

5. Декларация по чл. 1, ал. 6, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС № 40 от 
31.03.2022 г.). 

Актуализирани са следните формуляри: 

1. Искане за издаване на разрешение от инспекцията по труда за постъпване на работа 
от лице до 18-годишна възраст; 

2. Сигнал за нарушаване на трудовото законодателство; 
3. Искане по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда; 
4. Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на 

гражданин от трета държава; 
5. Заявление за служебно прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал. 2 от Кодекса 

на труда; 
6. Данни (отчет) за положен извънреден труд на основание чл. 149, ал. 2 от КТ; 
7. Заявление-декларация за издаване на нова трудова книжка; 
8. Искане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории 

работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от 
КТ; 

9. Заявление за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка; 
10. Заявление за удостоверяване на датата на регистрация в българските служби по 

заетостта. 

Актуализирани са следните образци: 

1. Искане за разсрочване плащането на задължения по влезли в сила наказателни 
постановления до Дирекция "Инспекция по труда"; 

2. Договор между Дирекция "Бюро по труда" и работодател за предоставяне на средства 
от държавния бюджет за всяко разкрито работно място за наемане на работа на 
безработно лице (по чл. 36; 36а; 41; 41а; 46; 50; 52, ал. 1; 53a; 55; 55а; 55в; 55г; 
55д от ЗНЗ). 

Модул "Интелектуална собственост" 

Актуализирани са следните формуляри: 
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1. Опис във връзка с плащане за обект на индустриална собственост; 
2. Заявка за международна регистрация на наименование за произход и географско 

означение; 
3. Заявка за регистрация на наименование за произход/географско указание; 
4. Искане за вписване на ползвател на наименование за произход/географско указание. 

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за здравето (ДВ, бр. 32 
от 26.04.2022 г., в сила от 26.04.2022 г.) и Закона за здравното осигуряване 
(ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 26.04.2022 г.) са актуализирани 
процедури: 

1. Предписване и отпускане на лекарствени продукти, заплащани от държавния бюджет, 
за лечението на заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване; 

2. Оказване на медицинска помощ на задължително здравноосигурени в България лица 
при престой в друга държава членка;  

3. Организация, условия и ред за оказване на медицинска помощ при спешни състояния 
в Република България;  

4. Достъп на задължително здравноосигурените в Република България лица до болнична 
помощ по клинични пътеки;  

5. Избор на общопрактикуващ лекар и лекар по дентална медицина от задължително 
здравноосигурените лица в Република България.  

Във връзка с изменението и допълнението на Националния рамков договор 
№ РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между 
Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 
2020-2022 г. (ДВ бр. 37 от 17.05.2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) са 
актуализирани процедури: 

1. Достъп на задължително здравноосигурените в Република България лица до болнична 
помощ по клинични пътеки;  

2. Достъп на задължително здравноосигурените в Република България лица до 
специализирана извънболнична медицинска помощ;  

3. Извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО и разрешаване отпускането на 
скъпоструващи лекарства, заплащани от НЗОК.  

В модула са въведени: 

1. Типов договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ – 2022 г.; 
2. Типов договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ – 

2022 г.  

Актуализиран е формуляр: 

 Заявление за издаване на преносим документ U3.  

Модул "Търговци" 

Въведена е новата процедура: 

 Регистриране и функциониране на индустриални паркове. Вписване в регистъра на 
индустриалните паркове. 

Модул "Семейно и наследствено право – специфични и международни 

аспекти" 
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Въведени са новите процедури: 

1. Принципи на осиновяването според националното и международното право. 
Наследяване от осиновени деца; 

2. Определяне на данък върху наследството в страните в и извън ЕС;  
3. Наследяване на имоти в България по завещание от граждани на страни в и извън ЕС. 

Завещание в полза на църкви и институции; 
4. Обявяване на недействителност на завещание. Отмяна.  

Към процедурата "Възстановяване на запазена част от наследство при 

наследяване с международен елемент. Делба на наследство с участие на чужденци" 
са въведени следните нови образци: 

1. Молба до нотариус за обявяване на саморъчно завещание;  
2. Молба до нотариус за предаване на саморъчно завещание за съхранение;  
3. Протокол за обявяване на саморъчно завещание; 
4. Пълномощно за представителство при доброволна делба на наследство в България; 
5. Пълномощно за процесуално представителство при съдебна делба. 

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с измененията на Закона за дейността на колективните 
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране 
(ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) и на Закона за пазарите 
на финансови инструменти (ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 29.03.2022 
г.) са актуализирани процедурите: 

1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество; 
2. Издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар; 
3. Издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. 

Във връзка с измененията на ЗМИП (бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 
8.07.2022 г., изм., бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 27.07.2022 г.) е 

актуализирана процедурата: 

 Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 
финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

Във връзка с измененията в ЗКИ (бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 
29.03.2022 г.) е актуализирана процедурата: 

 Регистриране на финансови институции от Българската народна банка. Изисквания 
при осъществяване на дейността им. 

Във връзка с последните изменения в Закона за акцизите и данъчните 
складове са актуализирани процедурите: 

1. Възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напитки; 
2. Производство на акцизни стоки; 
3. Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по 

Закона за акцизите и данъчните складове лица; 
4. Обезпечения при режим отложено плащане на акциз; 
5. Складиране на акцизни стоки. 

Във връзка с последните изменения в ЗКПО са актуализирани процедурите: 
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1. Условия и ред за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на 
контролирано чуждестранно дружество; 

2. Внасяне на корпоративен данък и авансови вноски по ЗКПО. 

Във връзка с последните изменения в ЗДДС са актуализирани процедурите: 

1. Специална регистрация за прилагане на режим в Европейския съюз; 
2. Специална регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, 

внасяни от трети страни или територии; 
3. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност; 
4. Дерегистрация по ЗДДС; 
5. Облагане на доставки при прилагане на специалните режими; 
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност; 
7. Ред за извършване на дистанционна продажба на стоки. 

Въведен е новият формуляр: 

1. Жалба (сигнал) до Комисията по финансов надзор  

като приложение към процедурата "Прилагане на принудителни 
административни мерки спрямо поднадзорни лица, техните служители, 
лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват 
сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи 
квалифицирано участие в управляващо дружество".  

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 

Във връзка с изменението на КСО (бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 
8.07.2022 г.) е актуализирана процедурата: 

 Инвестиционен консултант на дружество за допълнително социално осигуряване. 
Договор за инвестиционни консултации.  

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Актуализирани във връзка с изменението на Закона за съдебната власт (ДВ, 
бр. 32 от 26.04.2022 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Назначаване на съдебна експертиза по реда на ГПК; 
2. Ред за избиране на съдебни заседатели. Права и задължения на съдебните заседатели. 

Освобождаване. 

Във връзка с изменението на Закона за здравето (ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., 
в сила от 26.04.2022 г.) 

1. Ред за прекратяване на договори за наем в условия на извънредно положение и 
извънредна епидемична обстановка; 

2. Изпълнение на публични задължения по време на извънредното положение и 
обявената извънредна епидемична обстановка; 

3. Защита на личните данни в условия на извънредно положение и извънредна 
епидемична обстановка. 
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