
Нови три финансови процедури; три нови процедури за 

земеделските земи; актуализирани шестнадесет данъчни 

процедури; актуализирани тридесет и една процедури от 

общественото осигуряване … 

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

Акценти 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" е въведена е новата 
процедура "Условия и ред за признаване и изпълнение на решения за упражняване 
на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права по 
Люксембургската конвенция от 1980 г.". Люксембургската конвенция предвижда 
предприемане на мерки между държавите-членки на Съвета на Европа за улесняване 
признаването и изпълнението на решенията за упражняване на родителските права. 
Това се налага поради нарастващия брой на случаите, в които деца неправомерно се 
прехвърлят през международните граници, в резултат на което се прекъсва 
нормалното упражняване на родителските права на единия родител;  

 В модул "Селско стопанство" са въведени три нови процедури за разпореждане 
със земеделски земи: "Условия и ред за разпореждане със земеделските земи от 
държавния и общинския поземлен фонд, заети с овощни насаждения", "Условия и ред 
за стопанисване, управление и разпореждане със земеделските земи по § 12а от ПЗР 
на ЗСПЗЗ", "Разпореждане с държавните земи в бившите стопански дворове на 
организациите по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ"; 

 В модул "Финансови процедури" са въведени следните нови процедури: 
Финансови корекции по проекти и програми на Европейския съюз, Сертифициране по 
проекти и програми, финансирани от Европейския съюз, Одитиране на проекти и 
програми, финансирани от Европейския съюз. Процедурата за финансови корекции 
установява методите, критериите и съответните размери на финансовите корекции, 
които се прилагат при нарушения на общите принципи и приложимото национално и 
европейско законодателство при възлагането на обществени поръчки и на договори по 
проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и 
фондовете от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци" 
и при тяхното изпълнение, включително на правилата и принципите, произтичащи от 
Договора за функциониране на ЕС. Процедурата за сертифицирането определя 
специфичните контролни дейности с цел потвърждаване пред Европейската комисия 
(ЕК) на законосъобразността и допустимостта на разходите, извършени при 
изпълнението на проекти, финансирани по определени програми и изготвянето и 
изпращането на ЕК годишни счетоводни отчети по всяка програма от 
сертифициращите органи. Процедурата за сертифицирането определя дейностите по 
извършване на одити на системите, одити на операциите и одити на отчетите по 
всички оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния 
фонд и по програми ИСПА/Кохезионен фонд и САПАРД и издаване на декларация за 
приключване на проект или програма по фондове на ЕС. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с изменението на Закона за резерва на въоръжените сили на 
Република България (ДВ, бр.103 от 27.12.2016 г.) са актуализирани 
следните процедури: 

1. Приемане на учащи във висшите военни училища; 
2. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 

академии и висшите военни училища; 
3. Начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовка на 

учениците от средните училища; 
4. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за 

студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина. 
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Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Въведена е следната нова процедура: 

 Условия и ред за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски 
права и възстановяване упражняването на родителските права по Люксембургската 
конвенция от 1980 г. 

Във връзка с изменението на Закона за отнемане в полза на държавата на 
незаконно придобито имущество (ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.) е 
актуализирана следната процедура: 

 Отнемане на имущество съгласно Закона за отнемане в полза на държавата на 
незаконно придобито имущество. 

Във връзка с изменението на Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) 
е актуализирана следната процедура: 

 Присъединяване на кредиторите в производство по несъстоятелност – предявяване и 
приемане на вземания. 

Във връзка с изменението на Закона за особените залози (ДВ, бр. 105 от 
2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) е актуализирана процедурата: 

 Правото върху промишлен дизайн като обект на обезпечение и като обект на особен 
залог. 

Модул "Околна среда" 

Във връзка с изменението на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 
105 от 30.12.2016 г.) са актуализирани следните процедури:  

1. Изисквания за издаване на разрешително за отреждане на площадки, депа, 
съоръжения и други инсталации за третиране на отпадъци; 

2. Условия и ред за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали; 
3. Условия и ред за извършване трансграничен превоз на отпадъци; 
4. Извършване на дейности по третиране на отпадъци; 
5. Издаване на разрешение на организации по оползотворяване на отпадъци и за 

индивидуално изпълнение; 
6. Ред за регистрация на дейности с отпадъци; 
7. Ред за реализиране на отговорност на лица, извършващи дейност с отпадъци; 
8. Регистриране в публичен регистър на търговец или брокер с отпадъци и предоставяне 

на отчети; 
9. Регистриране в публичен регистър на лица, които извършват дейности с масово 

разпространени отпадъци и предоставяне на отчети; 
10. Ред за събиране и третиране на биоотпадъци. 

В модул "Финансови процедури" 

Въведени са следните нови процедури: 

1. Финансови корекции по проекти и програми на Европейския съюз; 
2. Сертифициране по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз; 
3. Одитиране на проекти и програми, финансирани от Европейския съюз. 

Във връзка с последните изменения в ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС и ЗАДС от края на 
миналата година са актуализирани следните 16 процедури: 
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1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност; 
2. Дерегистрация по ЗДДС; 
3. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност; 
4. Възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напитки; 
5. Заявяване, получаване и унищожаване на бандероли; 
6. Приспадане на данъчен кредит и справка за извършеното приспадане; 
7. Сметка за изплатени суми по ЗДДФЛ (авансово внасяне на данък); 
8. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ; 
9. Ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ; 
10. Освобождаване от облагане с акциз на денатуриран по специален метод етилов 

алкохол и енергийни продукти; 
11. Складиране на акцизни стоки; 
12. Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз; 
13. Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по 

Закона за акцизите и данъчните складове лица; 
14. Условия и ред за внасяне на окончателен данък за доходи от източник в България и 

чужбина; 
15. Ред за определяне на данъка върху разходите; 
16. Определяне на данъчния финансов резултат при трансфери между място на стопанска 

дейност в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната. 

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

Във връзка с изменението на КСО (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) е актуализирана 
процедурата: 

 Видове договори, по които може да бъде назначен управител или контрольор на 
предприятие. 

Във връзка с изменението на Закона за особените залози (ДВ, бр. 105 от 
2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) е актуализирана процедурата: 

 Вписване на договор за особен залог. 

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 

Във връзка с последните изменения в осигурителното законодателство 
приемането на ЗБДОО за 2017 г. (обн. ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 
1.01.2017 г.), изменението в КСО (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) са актуализирани 
следните 31 процедури: 

1. Пенсиониране на учители; 
2. Обществено осигуряване на лицата, работещи по трудово или по служебно 

правоотношение; 
3. Определяне на осигурителен стаж при лица, работещи без трудово правоотношение и 

лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност; 
4. Получаване на повече от една пенсия. Несъвместимости. Максимален размер; 
5. Елементи на възнаграждението и/или доходите, върху които се правят осигурителни 

вноски; 
6. 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; 

7. Обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или 
занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски 
дружества и регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители; 

8. Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст; 
9. Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български 

работодател или с посредничеството на българска организация; 
10. Определяне на нова пенсия по чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване; 
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11. Отпускане на пенсия за инвалидност; 
12. Получаване на добавка към пенсията на преживелия съпруг; 
13. Пенсионно производство - отпускане, спиране, възобновяване и прекратяване на 

пенсиите. Обжалване; 
14. Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на лицата, работещи по 

трудово или по служебно правоотношение; 
15. Изчисляване и заверка на осигурителен стаж по трудов договор; 
16. Отпускане на наследствена пенсия; 
17. Задължително осигуряване за безработица; 
18. Изплащане на парични обезщетения или месечни помощи за отглеждане на малко 

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

раждане на дете по чл. 163, ал. 7 от КТ; 
20. Административнонаказателна отговорност за нарушения на разпоредбите за 

държавното обществено осигуряване; 
21. Ред за събиране на неоснователно получени осигурителни плащания от Държавното 

обществено осигуряване; 
22. Придобиване право на пенсия от военнослужещите; 
23. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от балерини, балетисти 

и танцьори; 
24. Случаи и ред, при които обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия; 
25. Изменение на пенсиите; 
26. Ред за изплащане на помощи от ДОО в случаите на инвалидност и смърт на 

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

пенсиониране; 
28. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск по чл. 

163, ал. 8 КТ; 
29. Ред за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица; 
30. Обжалване на актовете на органите на държавното обществено осигуряване; 
31. Определяне на максимален размер на получаваните една или повече пенсии. 

Модул "Правни сделки" 

Във връзка с приети изменения и допълнения в Закона за особените залози 

(ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) са актуализирани 
следните правни сделки: 

1. Договор за особен залог на дял в СД, КД, КДА, ООД; 
2. Договор за особен залог на вземане; 
3. Договор за особен залог на движими вещи; 
4. Договор за особен залог на търговско предприятие; 
5. Договор за особен залог на безналични ценни книжа; 
6. Договор за особен залог на промишлен дизайн; 
7. Договор за продажба на заложено по ЗОЗ имущество. 

Във връзка с новата Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри (ДВ, бр. 4 от 13.01.2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) е 
актуализирана следната правна сделка, а именно: 

 Договор за доброволна делба.  

Във връзка с изменението на Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) е 
актуализирана процедурата: 

 Продажба на търговско предприятие. 

Модул "Селско стопанство" 
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Въведени са следните три нови процедури: 

1. Условия и ред за разпореждане със земеделските земи от държавния и общинския 
поземлен фонд, заети с овощни насаждения; 

2. Условия и ред за стопанисване, управление и разпореждане със земеделските земи по 
§ 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ; 

3. Разпореждане с държавните земи в бившите стопански дворове на организациите по § 
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

Модул "Транспорт" 

Във връзка с измененията в Закона за движението по пътищата, влизащи в 

сила от 21 януари 2017 г. (ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г.) са актуализирани 
текстовете на следните процедури: 

1. Възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство; 
2. Съставяне на документи при пътнотранспортни произшествия и ред за информиране 

между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и 
Информационния център към Гаранционния фонд; 

3. Издаване и подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство на 
чужденец; 

4. Издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (МПС); 
5. Извършване на транзитна регистрация на моторно превозно средство (МПС); 
6. Издаване на свидетелство за временна регистрация на моторно превозно средство 

(МПС). 

Във връзка с измененията и допълненията на Наредба № 11 от 3.07.2001 г. 
за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (ДВ, 
бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) и Наредба за специално 
ползване на пътищата (ДВ, бр. 90 от 15.11.2016 г., в сила от 15.11.2016 г.), 
са актуализирани текстовете на следните процедури: 

1. Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни 
превозни средства; 

2. Издаване на разрешение за изграждане и експлоатация на търговски крайпътни 
обекти; 

3. Издаване на разрешение за изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в 
обхвата на пътя и в обслужващите зони; 

4. Условия и ред за събиране на винетни такси; 
5. Условия и ред за събиране на такси за ползване на съоръжения и такси за специално 

ползване на републиканските пътища или на части от тях; 
6. Издаване на лиценз за извършване на превоз на товари. 
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