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

Акценти 

 В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" са актуализирани 
тринадесет процедури във връзка с промяната на Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж с ДВ, бр. 74 от 2020 г., в сила от 1.01.2020 г. Тези промени са 
свързани с влезли вече в сила промени в Кодекса за социално осигуряване. До 31 
декември 2019 г. за стаж за пенсия се признаваше времето, през което са полагани 
грижи за човек с право на чужда помощ с най-малко 90% степен на увреждане. От 1 
януари 2020 г. това право имат и родители и роднини на деца с право на чужда помощ 
и с по-ниска степен на увреждане. Регламентира се, че разпореждането за отпускане, 
отказ за отпускане, изменение, спиране, възобновяване, прекратяване и 
възстановяване на пенсии и добавки, както и за възстановяване на неоснователно 
изплатените суми за пенсии се връчва лично срещу подпис, чрез лицензиран 
пощенски оператор с обратна разписка на посочен адрес или на съответния адрес по 
реда на Административнопроцесуалния кодекс, или по електронен път по реда на 
Закона за електронното управление. От 6 януари 2020 г. НОИ се включва ефективно в 
системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange 
of Social Security Information - EESSI). EESSI е важна крачка напред в 
модернизирането на координацията на социалното осигуряване, тъй като ще замени 
текущия обмен на хартиен носител между институциите за социално осигуряване, 
платформата е от полза на лицата, които са живели и работили в някои от 
участващите в обмена страни, документите за удостоверяване на осигурителен 
стаж/доход ще постъпват електронно чрез националното приложение, като прикачени 
файлове към съответното заявление за пенсия и отпада заверката на копията на 
приложените документи от съответните компетентни институции; 

 В същия модул са актуализирани и осем процедури по повод измененията в 
Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено 
осигуряване с бр. 72 от 2020 г. Осигурителите и самоосигуряващите се лица ще 
подават само по електронен път документите за изплащане на парични обезщетения 
от държавното обществено осигуряване. Променя се редът за подаване на документите 
за изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност, бременност, 
раждане и отглеждане на дете и на паричните помощи при инвалидност поради общо 
заболяване и при смърт на осигурено лице. Осигурените лица, работили при 
ликвидиран осигурител и хората, които искат отпускане на помощ при инвалидност, 
ще могат да представят документи за изплащане на парични обезщетения от 
държавното обществено осигуряване не само на хартия, но и по електронен път с 
квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код, издаден 
от НОИ. 

Модул "Селско стопанство" 

Във връзка с промените в Закона за защита на растенията (ДВ, бр. 65 от 
21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита;  
2. Издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита в 

селскостопанска аптека;  
3. Издаване на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита;  
4. Издаване на растителни паспорти за движение на стоки от растителен произход;  
5. Издаване на фитосанитарни сертификати и извършване на фитосанитарен контрол;  
6. Регистрация на лица за извършване на фитосанитарен контрол.  
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Модул "Горско стопанство" 

Във връзка с приети изменения и допълнения в Наредба № 8 от 5.08.2011 г. 
за сечите в горите (ДВ, бр. 84 от 29.09.2020 г., в сила от 29.09.2020 г.) е 

актуализирана следната процедура: 

 Издаване на позволително за извършване на сеч и условия за извършване на сеч.  

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

Във връзка с отмяната на Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния 

депозитар с новата Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към 
дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър 
на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със 
сетълмента на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., в сила от 
15.09.2020 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Прехвърляне на безналични акции. Книга на акционерите и поименни акции;  
2. Наследяване на акции.  

Модул "Обществено осигуряване" 

Във връзка с изменението на ЗБДОО за 2020 г. (ДВ, бр. 84 от 29.09.2020 г.) е 
актуализирана процедурата: 

 Ред за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица.  

Във връзка с изменението на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 
(ДВ, бр. 74 от 2020 г., в сила от 1.01.2020 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Получаване на добавка към пенсията на преживелия съпруг;  
2. Получаване на добавка за чужда помощ към пенсията; 
3. Издаване на документи за пенсиониране от осигурителя и отговорност при 

неизпълнение; 
4. Изменение на пенсиите; 
5. Определяне на нова пенсия по чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване; 
6. Осигуряване на работещите пенсионери; 
7. Отпускане на наследствена пенсия; 
8. Отпускане на пенсия за инвалидност; 
9. Пенсионно производство - отпускане, спиране, възобновяване и прекратяване на 

пенсиите. Обжалване; 
10. Пенсиониране на учители; 
11. Отпускане на социална пенсия; 
12. Отпускане на персонална пенсия и държавна парична награда за особени заслуги; 
13. Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Във връзка с изменението на Закона за социалното подпомагане (ДВ, бр. 71 

от 2020 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Приемане на лица в домашния социален патронаж; 
2. Настаняване в дом за стари хора. 

Във връзка с изменението на Закона за закрила на детето (ДВ, бр. 71 от 
2020 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Предприемане на мерки при деца в риск; 
2. Настаняване на дете в приемно семейство. 
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Във връзка с изменението на Наредбата за обществено осигуряване на 
самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и 
морските лица (ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 1.01.2020 г.) са 
актуализирани процедурите: 

1. Полагане на личен труд от съдружник в ООД по трудов договор и по извънтрудово 
правоотношение;  

2. Право и ред за обществено осигуряване по желание на лицата; 
3. Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български 

работодател или с посредничеството на българска организация. 

Във връзка с изменението на Наредбата за паричните обезщетения и 

помощи от държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 72 от 2020 г.) са 
актуализирани процедурите: 

1. Ред за изплащане на помощи от ДОО в случаите на инвалидност и смърт на 
осигуреното лице; 

2. Ред за изплащане на обезщетения от ДОО за гледане на болен член от семейството; 
3. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск по чл. 

163, ал. 10 КТ; 
4. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск при 

раждане на дете по чл. 163, ал. 8 от КТ; 
5. Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на лицата, работещи по 

трудово или по служебно правоотношение; 
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. Изплащане на парични обезщетения или месечни помощи за отглеждане на дете; 
8. Възникване, прекъсване, възобновяване и прекратяване на осигуряването при 

самоосигуряващите се. 

Във връзка с изменението на Наредба за условията и реда за предоставяне 
на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на 
цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за 
субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 
линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 
райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите 
(ДВ, бр. 83 от 25.09.2020 г., в сила от 25.09.2020 г. ) са актуализирани 
процедурите: 

1. Условия и ред за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на 
стойността на пътуванията с ценови облекчения по автомобилния транспорт; 

2. Извършване на безплатни и по намалени цени пътувания по железопътния и 
автомобилния транспорт в страната за някои категории граждани. 

Въведени са следните нови формуляри във връзка с оповестяването им от 
НОИ: 

1. Заявление за избор на начин за кореспонденция с административния орган във връзка 
с пенсия и/или добавка - Обр. П-25; 

2. Заявление за отказ от служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова 
дейност по чл. 102, ал. 3 от КСО - Обр. П-24;  

3. Справка за приети и неприети документи, представени в НОИ по електронен път - 
Приложение № 14; 

4. Заявление за проверка за принадлежност от упълномощено лице; 
5. Заявление за проверка за принадлежност на починали роднини по права линия до 

втора степен; 
6. Заявление за проверка за принадлежност; 
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7. Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от друга държава-членка на 
ЕС/ЕИП или Швейцария (образец).  

и са актуализирани следните формуляри: 

1. Декларация по чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж; 
2. Заявление за превеждане на пенсия в доставчик на платежни услуги, подадено чрез 

доставчика - Обр. П-1А; 
3. Заявление за изплащане на средствата по § 4б, ал. 4 от ПЗР на КСО; 
4. Заявление за промяна на адреса/начина за получаване на пенсията - Обр. П-1; 
5. Заявление за изплащане на средствата по § 4б, ал. 3 от ПЗР на КСО; 
6. Заявление за изплащане на средствата по § 4б, ал. 2 от ПЗР на КСО; 
7. Таблица средномесечен осигурителен доход за страната след 31.12.1996 г., обявен от 

НОИ (образец). 

Модул "Трудово-правни процедури" 

Във връзка с направени промени от Изпълнителна агенция "Главна 
инспекция по труда" са актуализирани следните формуляри: 

1. Заявление по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП;  
2. Заявление-декларация за регистрация в Дирекция "Бюро по труда". 

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с направени промени от НАП е актуализиран следния формуляр: 

 Искане за прихващане или възстановяване - Обр. Кд-48.  

Модул "Административно-технически процедури" 

Във връзка с направената от МРРБ промяна е актуализиран: 

 Списък на действащата към 14.08.2020 г. нормативна уредба по регионално развитие, 
устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, 
изпълнение и контрол на строителството.  

Модул "Околна среда" 

Във връзка с изменението на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация 
на отпадъците (ДВ, бр. 86 от 6.10.2020 г.) e актуализиран следния 
формуляр: 

 Уведомление по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на 
отпадъците.  

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Във връзка с изменението на Закона за частните съдебни изпълнители (ДВ, 
бр. 86 от 6.10.2020 г.) е актуализирана процедурата: 

 Реализиране на дисциплинарна отговорност на съдебните изпълнители и съдиите по 
вписвания. 

Във връзка с изменението на Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
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март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ДВ, бр. 71 от 2020 г.) е 
актуализирана процедурата: 

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