
НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Нова процедура за издаване от 

личните лекари на направление за PCR тест; нова процедура за 

компенсации на работници и служители поради епидемичната 

обстановка; нова процедура за съдебна евикция; 
актуализирани единадесет процедури за висшето образование; 

актуализирани осем процедури за автомобилния транспорт; … 

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

Акценти 

 В модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" е въведена новата процедура 
"Назначаване и извършване на изследване "Полимеразна верижна реакция за 
доказване на COVID-19", заплащано със средства от бюджета на НЗОК". Тя е въведена 
във връзка с разширяване на възможностите за тестване и предоставяне на личните 
лекари на правото да издават направления за PCR тест, отразено чрез промени в 
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. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 1.11.2020 г.); 

 В модул "Трудово-правни процедури" е въведена новата процедура "Изплащане 
на компенсации на работници и служители, заети в икономически дейности с въведени 
временни ограничения за осъществяването им в периода на извънредната епидемична 
обстановка". Разработена е въз основа на Постановление № 325 на МС от 26.11.2020 
г. При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов 
договор, сключен преди датата на акта на държавния орган, компенсацията е в размер 
24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено по реда на чл. 
4, ал. 1, т. 1 от КСО в икономическите дейности по ал. 1 на ПМС 325/2020. В случаите 
на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на 
уговореното работно време в трудовия договор; 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" е въведена новата 
процедура "Отговорност за евикция". Процедурата има за цел да разкрие основните 
особености и видовете евикция в съответствие със съдебната практика. Поради 
разнородната и многобройна съдебна практика по подобни дела, процедурата се спира 
само на основните моменти, без да разглежда всички особености, съществуващи в 
съдебната практика по конкретните дела с елементи на евикция. Отговорността за 
евикция е институт с широко практическо приложение. Евикцията се дефинира като 
отстраняване от имота на продавача по съдебен ред, поради това, че правото му се е 
оказало опорочено. Евикцията се среща основно при продажбата, но намира 
приложение и при други правни институти - напр. замяна, даване вместо изпълнение, 
разпоредителни сделки с вещни права и т. н. 

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Във връзка с разширяване на възможностите, свързано с възможността 
лични лекари да издават направления за PCR тест, отразено чрез промени в 
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. 101 от 27.11.2020 г., в 
сила от 1.11.2020 г.), е въведена новата процедура: 

 Назначаване и извършване на изследване "Полимеразна верижна реакция за 
доказване на COVID-19", заплащано със средства от бюджета на НЗОК.  

Модул "Интелектуална собственост" 
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Във връзка с промените в Закона за патентите и регистрацията на полезните 
модели (ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Издаване на патент по Европейската патентна конвенция;  
2. Трансформация на заявка за патент в заявка за регистрация на полезен модел;  
3. Издаване на свидетелство за регистрация на полезен модел по национална заявка;  
4. Издаване на патент за изобретение по национална заявка.  

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност" 

По повод изменения и допълнен Закон за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия (ДВ, бр. 100 от 24.11.2020 
г.) са актуализирани процедурите: 

1. Издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и 
пиротехнически изделия;  

2. Издаване на разрешение за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически 
изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България.  

Във връзка с новата Наредба № Н-11 от 29.10.2020 г. за реда и начина за 
изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или 
преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 
армия във връзка с възстановяването им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2 и 3 
от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 
96 от 10.11.2020 г., в сила от 10.11.2020 г.) е допълнена процедурата: 

 Дисциплинарна и имуществена отговорност на военнослужещите.  

Модул "Транспорт" 

Във връзка с променения Закон за автомобилните превози (ДВ, бр. 60 от 

7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Извършване на обществен превоз на пътници по транспортни схеми чрез провеждане 
на конкурс;  

2. Ред за организация на превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми;  
3. Издаване на лиценз за извършване на превоз на товари;  
4. Условия и ред за извършване на таксиметров превоз на пътници;  
5. Издаване на удостоверение за извършване на монтаж и/или ремонт на тахографи;  
6. Издаване на разрешително за международен автомобилен превоз на товари - 

еднократни, многостранни и многократни;  
7. Издаване на разрешително за превоз по международна автобусна линия до държава, 

която не е членка на Европейския съюз;  
8. Издаване лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за 

международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане.  

Модул "Ветеринарномедицински процедури" 

Въведен е следният нов формуляр: 

 Заявление за включване в списъка на търговци, получаващи пратки суровини и храни 
от животински произход от държави-членки на Европейския съюз.  

Модул "Селско стопанство" 

Въведени са новите формуляри: 
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1. Заявление за извършване на фитосанитарен контрол и издаване на растителен 
паспорт или заменен растителен паспорт;  

2. Заявление за регистрация в Официалния регистър на професионалните оператори;  
3. Заявление за извършване на фитосанитарна проверка и издаване на фитосанитарен 

сертификат;  
4. Образец на предекспортен сертификат;  
5. Образец на растителен паспорт за движение в рамките на територията на България и 

ЕС.  

Модул "Трудово-правни процедури" 

Във връзка с приемането на Постановление № 325 на МС от 26.11.2020 г. за 

определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на 
работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са 
наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им 
в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна 
епидемична обстановка (ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 27.11.2020 
г.) е въведена новата процедура: 

 Изплащане на компенсации на работници и служители, заети в икономически дейности 
с въведени временни ограничения за осъществяването им в периода на извънредната 
епидемична обстановка.  

Във връзка с изм. и доп. на Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. (ДВ, 
бр. 89 от 16.10.2020 г., в сила от 1.10.2020 г.) за определяне на условията и 
реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и 

служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична 
обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на 
Министерския съвет от 2020 г. е актуализирана процедурата: 

 Изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след 
периода на извънредно положение и извънредната епидемична обстановка. 

Във връзка с изм. и доп. на Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.) 
са актуализирани следните процедури: 

1. Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение или 
обявена извънредна епидемична обстановка; 

2. Право на информация. Право на характеристика или препоръка за работа. 
Осъществяване на работа при обявено извънредно положение или обявена извънредна 
епидемична обстановка. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във вр. с обн. на Постановление № 298 от 5 ноември 2020 г. за изменение и 
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет относно ПМС № 
64 и ПМС № 137 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 и съгл. Наредба № Н-
11 от 29 октомври 2020 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за 
издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на 
военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия във връзка с 
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възстановяването им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2 и 3 от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 96 от 
10.11.2020 г.), както и съгл. изм. и доп. на ЗЧРБ (ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.) 
са актуализирани следните процедури:  

1. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република 
България; 

2. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти; 
3. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, 

завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни 
висши училища; 

4. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните 
организации; 

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

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

студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина; 
10. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република 

Македония, за студенти, докторанти и специализанти; 
11. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 

академии и висшите военни училища. 

Модул "Околна среда" 

Във вр. с изм. и доп. на Закона за отговорността за предотвратяване и 
отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 96 от 10.11.2020 г.) е 
актуализирана следната процедура: 

 Предотвратяване и отстраняване на екологични щети и установяване на отговорността 
при наличие на такива. 

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

Допълнени със съдебна практика (тълкувателни решения и други) са 
следните процедури: 

1. Неизпълнение на корпоративни задължения на член-кооператор в кооперация; 
2. Наследяване на акции;  
3. Търговско представителство на чуждестранни лица. 

Във връзка с изменението на ЗТРРЮЛНЦ (ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г.) са 
актуализирани процедурите: 

1. Увеличаване на капитала на акционерно дружество;  
2. Увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност.  

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Въведена е новата процедура: 

 Отговорност за евикция. 

Във връзка с последните изменения в Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (доп., бр. 
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103 от 4.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 
11.12.2020 г., бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 10.12.2020 г., бр. 109 от 
22.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) са актуализирани процедурите: 

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

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

Във връзка с изменението на ГПК (ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.) е 
актуализирана процедурата: 

 Изготвяне, поправка и допълване на протокол от съдебно заседание по гражданско 
дело. Изслушване и унищожаване на звукозаписи. 

Допълнена с актуална информация е процедурата: 

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

Допълнена с допълнителна и актуална информация е процедурата: 

 Подаване на петиции до Европейския парламент.  

Във връзка с ДОПК (изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 

1.01.2021 г., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) е актуализирана 
процедурата: 

 Събиране на публични вземания. 

Модул "Финансови процедури" 

Актуализирана е следната процедура във връзка с изменението на Насоки 
EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху 
плащанията по кредити с нов краен срок на прилагане на мораториума 31 
март 2021 г.: 

 Ред за отсрочване и уреждане на задължения по кредити към банки във връзка с 
извънредното положение. 

Във връзка с изменението на Наредба № 22 от 16.07.2009 г. на БНБ за 
Централния кредитен регистър (ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 
1.12.2020 г.) е актуализирана процедурата: 

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

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 

Във връзка с изменението на ППЗСП (ДВ, изм. и доп., бр. 98 от 17.11.2020 г., 
в сила от 17.11.2020 г., бр. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) е 
актуализирана процедурата: 

 Отпускане на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища. 
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Във връзка с изменението на Закона за хората с увреждания (ДВ, бр. 105 от 
2020 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия; 

2. Целеви помощи за хората с увреждания.  
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