
Нова процедура за работа от разстояние и надомна работа 

при извънредно положение; актуализирани седемнадесет 

процедури за обществените поръчки; отразени множество 

промени в модула за образование; . . .  

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец март 2020 г.  

Акценти 

 В модул "Трудово-правни процедури" е въведена новата процедура "Работа от 
разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение" заедно с новите 
приложения към нея: Допълнително споразумение за надомна работа към трудов 
договор, Допълнително споразумение за работа от разстояние към трудов договор, 
Заповед от работодател за дистанционна работа, както и Декларация по образец от 
МВР за представяне пред КПП на областните градове във връзка с извънредното 
положение – образец и формуляр. Процедурата разкрива условията, при които 
служителите, в случаите на извънредно положение, могат да полагат труд от вкъщи. 
Разбира се, работата от разстояние и надомната работа могат да имат доброволен 
характер, доколкото същите са уредени в КТ, като обаче процедурата разглежда само 
ситуацията, при която работата от разстояние има временен характер и има за 
причина ситуация на извънредно положение.  
Настоящата процедура е изготвена във връзка с извънредното положение, свързано с 
епидемията от разпространението на COVID-19 и приетия във връзка с него специален 
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ДВ, бр. 28 от 
24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.). Според чл. 7 от ЗМДВИП работодателите и 
органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и 
възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа 
от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това 
е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят 
със заповед на работодателя или органа по назначаване. Работодателите и органите 
по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на 
работника или служителя и без негово съгласие. 

 В модул "Общински административно-правни процедури" са въведени две нови 
процедури: "Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението" и 
"Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 
и на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на 
граждански брак в Република България";  

 В модул "Обществени поръчки" са актуализирани седемнадесет процедури по ЗОП, 
както и още шест процедури по проекти и програми на ЕС, като измененията са в сила 
от 1.01.2020 г. Измененията в ЗОП са свързани с процеса на поетапно въвеждане на 
електронно възлагане на обществените поръчки. То ще се реализира чрез 
централизирана електронна платформа. Въвеждането на електронната платформа 
налага съществена промяна в съдържанието в Регистъра на обществените поръчки 
(РОП). В него, за разлика от действащия, след 1 януари 2020 г. ще се публикуват 
всички решения на възложителите, издавани в хода на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, независимо от вида на възложителя и на използваната от него 
процедура, съответно техника или инструмент, за възлагане (чл. 36, ал. 1, т. 1). Освен 
тях в новия РОП ще се публикуват и документациите, разясненията, протоколите и 
докладите от работата на комисиите за провеждане на процедурите и журито – при 
конкурсите за проекти, договорите, рамковите споразумения и анексите към тях, както 
и договорите за подизпълнение. Посочените документи за всяка обществена поръчка 
ще се обособят на платформата в отделна електронна преписка, която ще бъде 
достъпна както чрез РОП, така и чрез профилите на купувача, които от 1 януари 2020 
г. също ще са на платформата (чл. 36 и 36а). По този начин цялата информация за 
обществената поръчка е събрана на едно място и за улеснение на възложителите се 
избягва двойната публикация. Промените засягат и поръчките на ниски стойности, 
възлагани по реда на глава двадесет и шеста. Вече освен обявите за събиране на 
оферти в РОП ще се публикуват и поканите до определени лица, с което се разширява 
публичността при този ред на възлагане. Важна промяна при провеждане на 
поръчките на ниска стойност е изрично уреденото подаване на ЕЕДОП вместо 
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декларации, изготвени от възложителя. Така се уеднаквяват правилата за 
деклариране на обстоятелствата относно личното състояние и съответствието с 
критериите за подбор при възлагане на поръчки, независимо от прилагания ред. 
Използването на единен подход ще спомогне значително за намаляване на 
административната тежест както при възложителите, така и при стопанските субекти. 

Модул "Трудово-правни процедури" 

Във връзка с обнародвания в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 
13.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е 
въведена новата процедура: 

 Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение  

заедно със следните нови приложени към нея: 

1. Декларация по образец от МВР за представяне пред КПП на областните градове във 
връзка с извънредното положение – образец и формуляр;  

2. Допълнително споразумение за надомна работа към трудов договор;  
3. Допълнително споразумение за работа от разстояние към трудов договор;  
4. Заповед от работодател за дистанционна работа.  

Във връзка с приет с РМС № 83 от 6.02.2020 г. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за 
действие по заетостта през 2020 г. е актуализирана процедурата: 

 Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни лица с трайни 
увреждания. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с: 

 изм., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 1.01.2020 г. на Постановление № 64 на 
Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на 
приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за 
приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на 
защитените специалности ; 

 изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от учебната 2020/2021 г. за студентите, 
приети за обучение в първи курс на Постановление № 90 на Министерския съвет от 
2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите 
и специализантите от държавните висши училища и научни организации,; 

 изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. на Постановление № 103 на Министерския съвет 
от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите; 

 изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 1.01.2020 г. на Постановление № 162 
на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за 
издръжка на обучението за един студент по професионални направления; 

 изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 1.01.2020 г. на Постановление № 328 
на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет 
за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна 
оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на 
труда, 

 изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. на Наредбата за държавните изисквания за 
приемане на студенти във висшите училища на Република България; 

 изм., ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г. на Наредба № Н-19 от 25 май 
2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за 
придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за 
кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 
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армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за 
придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията ,  

 изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г. на Устройствения 
правилник на МОН  

 обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г., попр., бр. 13 от 14.02.2020 г. 
на Постановление № 18 на МС от 6.02.2020 г. за изменение и допълнение на 
нормативни актове на Министерския съвет 

 обн. в ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. на Постановление № 9 на МС от 27.01.2020 г. за 
изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет и 
Постановление № 10 на МС от 27.01.2020 г. за изменение и допълнение на 
нормативни актове на Министерския съвет са актуализирани следните процедури: 

1. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища; 
2. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и 

в научните организации;  
3. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;  
4. Приемане на обучаеми във висшите военни училища; 
5. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за 

студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина; 
6. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите 

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

в научните организации; 
8. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 

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

учениците от средните училища. 

Във връзка с изм. и доп. на Закона за културното наследство, ДВ, бр. 62 от 
6.08.2019 г., в сила от 6.08.2019 г., изм., бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 
13.03.2020 г. са актуализирани следните процедури:  

1. Създаване на частен музей; 
2. Установяване на нарушения и налагане на глоби и имуществени санкции при 

нарушаване на основните разпоредби в областта на културното наследство; 
3. Въвеждане в експлоатация на недвижими културни ценности, по които е изпълнена 

консервация и реставрация. 

Във връзка с изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г. на: Закона за висшето 
образование, Закона за развитието на академичния състав в Република 
България, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за 
професионалното образование и обучение, Закона за признаване на 
професионални квалификации са актуализирани следните процедури: 

1. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;  
2. Възлагане на обществена поръчка за графично оформление и отпечатване на 

основните документи, издавани от висшите училища;  
3. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование;  
4. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за 

Република България;  
5. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните 

висши училища;  
6. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето 

образование;  
7. Придобиване на научна степен "доктор на науките";  
8. Освобождаване на лица заемащи академична длъжност;  
9. Отнемане на научна степен;  
10. Заемане на академични длъжности "доцент" и "професор";  
11. Заемане на академични длъжности "асистент" и "главен асистент";  
12. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;  
13. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;  
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14. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско 
гражданство по натурализация;  

15. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и 
професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други 
държави.  

Модул "Интелектуална собственост" 

Във връзка с новия Закон за марките и географските означения (ДВ, бр. 98 
от 13.12.2019 г.) е актуализирана една процедура: 

 Договор за прехвърляне на права върху търговска марка.  

Актуализирани са и следните формуляри: 

1. Заявление за издаване на патент за изобретение;  
2. Молба за проучване състоянието на техниката по чл. 75е от ЗПРПМ;  
3. Молба за проучване и експертиза по чл. 46б и публикация по чл. 46в, ал. 1 от ЗПРПМ;  
4. Молба за експертиза на полезен модел по чл. 75е, ал. 4 от ЗПРПМ;  
5. Декларация по чл. 75в, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 75б от ЗПРПМ;  
6. Декларация по чл. 5, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните 

модели (полезен модел);  
7. Декларация по чл. 5, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните 

модели (патент за изобретение);  
8. Декларация за приоритет - изобретение/полезен модел;  
9. Заявление за допускане до изпит за представител по индустриална собственост;  
10. Заявление за вписване на промяна в името или адреса в регистъра на ПИС;  
11. Заявление за вписване в регистъра на съдружие от ПИС;  
12. Заявление за вписване в регистъра за представители по индустриална собственост;  
13. Заявление за включване в курс за обучение на представители по индустриална 

собственост;  
14. Декларация за лицензионна готовност по чл. 30 от ЗПРПМ.  

Модул "Процедури за държавния служител" 

Във връзка с изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 20.12.2019 г. 
на Закона за държавния служител, във връзка с отм. ДВ, бр. 97 от 
10.12.2019 г., в сила от 10.12.2019 г. на Наредба за провеждане на 
конкурсите за държавни служители и обн., ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., в 
сила от 10.12.2019 г., изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 
г. на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на за 

държавни служители е актуализирана следната процедура:  

 Конкурсна процедура за назначаване на държавни служители. 

Модул "Общински административно-правни процедури" 

Въведени са две нови процедури, а именно: 

1. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението;  
2. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина и 

на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на 
граждански брак в Република България.  

Във връзка с изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 17.01.2020 г. от Наредба № РД-02-20-6 

от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на 
населението са актуализирани следните процедури: 
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1. Издаване на удостоверение за българско гражданство;  
2. Издаване на удостоверение за наследници;  
3. Издаване на удостоверения за семейно положение и родствени връзки;  
4. Издаване на удостоверение за идентичност на имената.  

Във връзка с измененията и допълненията на Закон за туризма (ДВ, бр. 17 
от 25.02.2020 г.) е актуализирана процедурата: 

 Категоризиране на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, 
туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене.  

Модул "Областна администрация" 

Във връзка Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата 
и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към 
тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние (обн., с 
ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) е актуализирана 
процедурата: 

 Функциониране, поддръжка и контрол върху водните обекти и съоръжения – държавна 
собственост.  

Във вр. изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г. на ППЗДС са актуализирани: 

1. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти - частна държавна 
собственост за нуждите на централните или регионалните структури на политическите 
партии; 

2. Отдаване под наем на недвижими имоти - частна държавна собственост; 
3. Учредяване на ограничени вещни права върху имоти - частна държавна собственост: 

право на ползване, право на строеж. 

Във връзка с изм. и доп. на ЗУТ, ДВ, бр. 17 от 2020 г. е актуализирана 
процедурата:  

 Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни 
имоти, стопанисвани от областните управители. 

Модул "Обществени поръчки" 

Във връзка с последните изменения в ЗОП (ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в 
сила от 1.11.2019 г., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) и обн. 
на Постановление № 332 на МС от 13.12.2019 г. за приемане на график за 
използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от 
Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.) са 
актуализирани 17 процедури, както следва: 

1. Обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на решенията на възложителя 
при провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки; 

2. Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително 
обявление за доставка на стоки, търгувани на стокова борса; 

3. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез състезателна процедура с 
договаряне; 

4. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез ограничена процедура; 
5. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание; 
6. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез конкурс за проект; 
7. Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП - 

назначаване, разглеждане на офертите, оценка и класиране на предложенията; 
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8. Определяне на изпълнител на обществена поръчка. Сключване на договор, право на 
оспорване; 

9. Общи правила за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява 
или с покана до определени лица; 

10. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез процедура на "Състезателен 
диалог"; 

11. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез договаряне с публикуване на 
обявление за поръчка; 

12. Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки 14228 
13. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна 

покана за участие; 
14. Възлагане на обществени поръчки чрез използването на квалификационни системи на 

стопански субекти; 
15. Възлагане на обществени поръчки чрез рамкови споразумения; 
16. Създаване и поддържане от възложителите на "Профил на купувача"; 
17. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез пряко договаряне. 

Във връзка с последните промени в ЗОП, в Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и в 
Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за 

верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване 
на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и 
правилата за приключване на счетоводната година по оперативните 
програми и програмите за европейско териториално сътрудничество са 
актуализирани следните процедури: 

1. Верификация на разходите по проекти и програми, финансирани от Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз в публичния сектор; 

2. Допустимост на разходите по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз; 
3. Оценяване на предложения по проекти и програми, финансирани от Европейския 

съюз; 
4. Одитиране на проекти и програми, финансирани от Европейския съюз; 
5. Сертифициране по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз; 
6. Финансови корекции по проекти и програми на Европейския съюз. 

заедно с образците на съответните контролни листове. 

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с измененията на ППЗМИП (ДВ, бр. 21 от 2020 г.) са 

актуализирани следните процедури: 

1. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу 
изпирането на пари; 

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

и към нея следните нови образци: 

1. Информация за членовете Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на 
Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на 
дипломираните експерт-счетоводители във вр. с чл. чл. 64, ал. 5 от ППЗМИП;  

2. Декларация за посредниците и агентите на доставчиците на платежни услуги по чл. 4, 
т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП във вр. 
с чл. 65, ал. 2 от ППЗМИП;  

3. Декларация за посредниците и агентите на доставчиците на платежни услуги, 
застрахователите и презастрахователите от друга държава членка, които извършват 
дейност директно на територията на Република България при условията на правото на 
установяване или свободата на предоставяне на услуги.  
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Като нови са въведени и променените с ППЗМИП формуляри: 

1. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;  
2. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.  

Модул "Търговци" 

Във връзка с изменението на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, 
съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г., в сила от 
14.03.2020 г.) е въведен като нов следния формуляр:  

 Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и 
достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел  

и е въведен като нов променения формуляр: 

 Заявление за обявяване на годишни финансови отчети - Г2.  

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с изменението на ППЗДДС (ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г., в сила от 
20.03.2020 г.) са въведени като нови следните образци и формуляри: 

1. Справка-декларация за данък върху добавената стойност - Приложение № 13 от 
ППЗДДС;  

2. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС;  
3. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС;  
4. VIES-Декларация - Приложение № 14;  
5. Параметри, структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичен носител 

(за дневник за продажбите и дневник за покупките) - Приложение № 12 към ППЗДДС;  
6. Дневник за продажбите - Приложение № 10 към ППЗДДС;  
7. Дневник за покупките - Приложение № 11 към ППЗДДС.  

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ПРОЦЕДУРИ"   
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