
НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Нови четири процедури в областта 

на международното семейно право; три нови процедури за 

енергетиката; нова процедура за сключване на договори за 

предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги; 

актуализирани двадесет и една процедури за образованието …  

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец ноември 2021 г. 

Акценти 

 Най-новият модул в класификацията по тематични модули "Семейно право – 
специфични и международни аспекти" 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. През изминалия месец са въведени четири нови процедури. С 
процедурата за асистираната репродукция се прави преглед на съществуващата 
правна уредба и допълването от съдебната практика, когато липсва правна уредба, 
при припознаването, сурогатното майчинство, отглеждането на дете от родители във 
фактически съжителство, включително и такива от един пол. Процедурата за 
международно събиране на издръжка е по Хагската конвенция за международното 
събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството, като конвенцията е 
приета с цел да се уредят практическите проблеми по събиране на издръжка в 
чужбина, когато единият от родителите живее в чужбина и отказва да плаща издръжка 
на детето, прилага се към международни дела, в които участват държава-членка на ЕС 
и държава извън ЕС, която е страна по конвенцията. Процедурата за брака от 
непълнолетни разглежда сключването на брак от непълнолетен в държави от и извън 
ЕС, разликата между брачната възраст и възрастта на пълнолетие, като във всички 
държави-членки на ЕС минималната възраст, необходима за сключване на брак, 
съвпада с навършването на пълнолетие и е определена на 18 години – с изключение 
на Шотландия, където възрастта за сключване на брак е 16 години, което също е 
възрастта за пълнолетие; изброява международноправни норми в областта на закрила 
на децата и защита от насилие, които норми определят ранните бракове като бракове 
между деца; полезни линкове с информация и бланки на съгласие за сключване на 
брак от непълнолетен в различните държави. Процедурата за регистрация на смърт на 
наш гражданин в чужбина и на чужд в България прави преглед на различните 
национални правни решения и насочва към решение като многоезичните извлечения 
от актовете за гражданско състояние на основание такава нарочна конвенция, които 
многоезичните извлечения, издадени от една държава-членка по конвенцията се 
признават и имат пряко действие на територията на останалите страни – членки, без 
необходимост от легализация или друга подобна формалност; 

 В модул "Търговци" е въведена е поредната нова процедура по новия Закон за 
предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (обн., 
ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.) – "Сключване и изисквания към 
договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги между търговци и 
потребители". Според мотивите за приемане на новия закон, целта на двете 
транспонирани чрез него директиви е да осигурят едно лице, което да отговаря за 
привеждане на стоката, цифровото съдържание или цифровите услуги в съответствие с 
обективните и субективни изисквания. Също така, основен момент и в двете директиви 
е, при наличие на дефект на стоката, потребителите да могат да се обърнат към 
продавача на стоката, а при несъответствие на цифровото съдържание или цифровата 
услуга - към търговеца, предоставящ цифровото съдържание или цифровата услуга. 
Важащо и за двете директиви е, освен понятието за съответствие, което включва, 
както съответствие на стоките, цифровото съдържание или цифровите услуги с 
предвиденото в договора за продажба на стоки или за предоставяне на цифрово 
съдържание или цифрови услуги, така и съответствие с разумните очаквания на 
потребителите. Двете директиви съдържат субективни и обективни изисквания за 
съответствие, които дават възможност за преценка относно наличието на съответствие 
на цифровото съдържание, цифровата услуга или стоката. 
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Модул "Семейно право – специфични и международни аспекти" 

В модула са въведени следните нови процедури: 

1. Припознаване и асистирана репродукция - законодателни проблеми и специфики; 
2. Процедура по Хагската конвенция за международното събиране на издръжка. 

Признаване и изпълнение на чуждестранни решения за издръжка в България по 
Хагската конвенция от 2007 г. Признаване и изпълнение на споразумение за 
издръжка; 

3. Сключване на брак от непълнолетен; 
4. Регистрация на смърт на български гражданин, настъпила в чужбина – документи, 

процедури, изисквания. Регистрация на смърт на чужд гражданин в Република 
България. Многоезични удостоверения. 

Модул "Съобщения" 

Във връзка с отмяната на Решение № 82 на КРС от 14.02.2019 г. от 
14.02.2019 г. за приемане на Технически изисквания за работа на 
електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и приемането 

на нови Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни 
съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на 
разрешение (ДВ, бр. 98 от 23.11.2021 г.) е актуализирана следната 
процедура: 

 Разработване и съгласуване на "Работен проект-технология" на УКВ-ЧМ 
радиопредавателни станции.  

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 

Във връзка с последните изменения в Наредбата за предоставяне на 
социалните услуги "Асистенти за независим живот" на Столичен общински 
съвет е актуализирана следната процедура: 

 Предоставяне на социална услуга "Асистент за независим и активен живот" на 
територията на Столична община. 

Допълнена е с помощта по Постановление № 368 на МС от 4.11.2021 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
труда и социалната политика за 2021 г. за изплащане на еднократна 

финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи за 
преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и 
извънредната епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 93 от 9.11.2021 г., в 
сила от 9.11.2021 г.) следната процедура: 

 Отпускане на целева помощ за отопление; 

Във връзка с промените в ЗСП и ППЗСП, водещи до преминаване на 
социални услуги в компетентност на общините, основно е актуализирана, 
като е разработена съобразно нормативната уредба на Столична община, 
следната процедура: 

 Приемане на лица в социална услуга "социален патронаж". 

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Въведена е новата процедура: 
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 Производство по поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 247 от ГПК. 
Поправка на ОФГ в заповедното производство. 

Модул "Търговци" 

Въведена е поредната нова процедура по новия Закон за предоставяне на 
цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (обн., ДВ, 
бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.), а именно: 

 Сключване и изисквания към договори за предоставяне на цифрово съдържание и 
цифрови услуги между търговци и потребители. 

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с изменението на Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния 
кредитен регистър (ДВ, бр. 91 от 2.11.2021 г.) е актуализирана следната 
процедура: 

 Процедура по събиране и предоставяне на информация от Централния кредитен 
регистър на БНБ. 

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Във връзка с изменението на Условия и ред за сключване на договори за 
отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински 
изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани 
напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр. 92 от 5.11.2021 г., в сила от 
1.11.2021 г.) в модула е въведен нов образец: 

 Допълнително споразумение към договор за отпускане на лекарствени продукти, 
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно 
лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК.  

Актуализирани са следните формуляри: 

1. Заявление-декларация за заплащане стойността на оказана болнична медицинска 
помощ за диагностика и лечение;  

2. Заявление-декларация за здравно осигуряване по чл. 40, ал. 3, т. 9 от Закона за 
здравното осигуряване.  

Въведени са и новите образци: 

1. Заявление за сключване на Допълнително споразумение към договор за отпускане на 
лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от 
НЗОК/РЗОК;  

2. Искане за документ за придобиване на права - временен престой (S044);  
3. Документ за придобиване на права - временен престой (S045);  
4. Заявление за издаване на разрешение за производство/внос на лекарствени продукти;  
5. Заявление за промяна на разрешение за производство/внос на лекарствени продукти.  

Модул "Образование, наука и култура" 

Съгл. изм. и доп. на ПМС № 64 (ДВ, бр. 87 от 19.10.21 год.); Наредба № H-6 
от 13.02.21 год. за военномедицинска експертиза (ДВ, бр. 88 от 22.10. 21 
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год.); Наредба № 8 от 2019 год. за изискванията към лечебните заведения, 
които извършват обучение на студенти и специализанти (ДВ, бр. 70 от 
24.08.21 год); изм. и доп. на Правилник на Фонд "Научни изследвания" (ДВ, 
бр. 93/ 9.11.21 год.); обн., ДВ, бр. 93 от 9.11.2021 г., в сила от 9.11.2021 г. 

на Наредба № Н-17 от 15 октомври 2021 г. за условията и реда за приемане 
на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища; РМС № 721 от 
15.10. 21 год. за приемане Списък на специалностите, за които в отделните 
администрации има недостиг на експерти и за които могат да се предоставят 
стипендии през 2022 год.; Решение № 731 от 21 октомври 2021 година за 
одобряване на национална научна програма "Сигурност и отбрана"; прието 
РМС № 733 от 21.10. 21 год. за одобряване на Национална програма 
"Стимулиране на публикуваната активност в авторитетни научни списания и 

отворения достъп до научна информация" са актуализирани следните 
процедури: 

1. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок; 
2. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни 

изследвания в чужбина; 
3. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните 

висши училища; 
4. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република 

България; 
5. Придобиване на научна степен "доктор на науките"; 
6. Придобиване на образователна и научна степен "доктор"; 
7. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти; 
8. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен 

"доктор" в Република България; 
9. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование; 
10. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на 

академичния състав във висше училище; 
11. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните 

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

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

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

училища и научните организации; 
18. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република 

Македония, за студенти, докторанти и специализанти; 
19. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища; 
20. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 

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

учениците от средните училища. 

Модул "Интелектуална собственост" 

Във вр. с отм. на консолидирана версия в сила от 25.05.2021 г на Регламент 
(ЕО) № 110/2008 на ЕП и на Съвета от 15 януари 2008 година относно 
определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89 на Съвета (консолидирана версия, в сила от 08.06.2019 г. 
до 24.05.2021 г.) е актуализирана процедурата: 

 Регистрация на географско означение. Вписване на ползвател на регистрирано 
географско означение. 
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Модул "Енергетика" 

Въведени са следните нови процедури:  

1. Продължаване на срока на издадена лицензия за дейност в енергетиката;  
2. Издаване на разрешение за извършване на залог или ипотека върху имущество, с 

което се осъществява лицензионна дейност в енергетиката;  
3. Прекратяване на лицензия за дейност в енергетиката; 

Във връзка с последните изменения в Наредба № 3 от 21.03.2013 г. е 
актуализирана процедурата: 

 Издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия. 

Модул "Селско стопанство" 

Във връзка с промените в Наредба № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда 
за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения 

във и от Официалната сортова листа на Република България (ДВ, бр. 91 от 
2.11.2021 г.) е актуализирана процедурата: 

 Условия и ред за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете 
растения във и от Официалната сортова листа на Република България. 

Актуализирани са и прилежащите към процедурата заявления: 

1. Заявление относно официално изпитване на сортове растения; 
2. Заявление за вписване на сорт в Официалната сортова листа; 
3. Заявление относно подновяване вписването в Официалната сортова листа. 

Във връзка с промените в 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 (ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г.) е 
актуализирана процедурата: 

 Извършване на производство и търговия с плодове и зеленчуци съгласно изискванията 
на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. 

Актуализирана във връзка с промените в Наредба № 12 от 5.05.2015 г. за 
условията и реда за признаване на организации на производители на 
земеделски продукти, асоциации на организации на производители и 
междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 94 от 
12.11.2021 г.) е процедурата: 

 Условия и ред за признаване на организации на производители на земеделски 
продукти. 
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