
НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Две нови процедури за 

наследяването с международен елемент; актуализирани 

петнадесет процедури за висшето образование; две нови 

процедури за енергетиката … 

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец февруари 2022 г.  

Акценти 

 Модул "Семейно право – специфични и международни аспекти" вече е с 
променено име, защото е допълнен с материята на наследственото право с неговите 
специфични и международни аспекти. С новото име на тематичния модул – "Семейно и 
наследствено право – специфични и международни аспекти" идват и две нови 
процедури: "Удостоверяване на качеството "наследник" в страните в и извън 
Европейския съюз" и "Призоваване за приемане на открито наследство на наследници, 
живеещи в чужбина или на неизвестни наследници". В процедурата за 
удостоверяването на качеството на наследник се разглежда реда за това по 
българското право, а именно с удостоверение за наследници, като наред с това се 
обяснява и приложното поле на европейското удостоверение за наследство и че ЕУН 
касае тази част от наследството на наследодателя, която е в друга държава-членка 
извън България, като не замества удостоверението за наследници, издавано от 
българските общини; разглежда се и съдебната практика относно откази за издаване 
на ЕУН. По-нататък се разглеждат необходимите документи в редица страни в и извън 
ЕС за доказване на качеството на наследник – Дани, Ирландия, Швейцария, Германия, 
Франция, Испания, САЩ, Русия. Процедурата за призоваване за приемане на открито 
наследство разглежда проблемите за действителността на завещание, съставено в 
чужбина и включващо имоти в България; призоваване на наследници с неизвестно 
местожителство съгласно българската съдебна практика и съгласно двустранни 
договори; какво се прави в такива случаи в държави като САЩ, Германия, Израел, 
Швейцария, Русия, Великобритания; 

 В модул "Образование, наука, култура" са актуализирани петнадесет 
процедури във връзка с актуални обяви на сайта на Министерство на образованието 
за стипендии в чужбина и с публикувани на сайта на Министерството на отбраната 
заповеди на министъра за бройките за обучаващи се във висшите военни училища за 
следващата учебна година; 

 В модул "Енергетика" са въведени две нови процедури. В "Издаване на лицензия 
за организиране на борсов пазар на електрическа енергия" се уточнява, че 
"организиран пазар на електрическа енергия" е съвкупност от форми на търговия с 
електрическа енергия, където начинът, мястото и времето на сключване на сделките 
са публично известни и предварително обявени в търговски правила; на територията 
на страната се издава само една лицензия за организиране на борсов пазар на 
електрическа енергия и т.н. "Издаване на лицензия за разпределение на тягова 
електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт" - 
разяснява, че "тягова електрическа енергия" е електрическата енергия, консумирана 
от контактната мрежа на Национална компания "Железопътна инфраструктура" от 
електрическия тягов подвижен състав - електрически локомотиви и електрически 
мотрисни влакове, на лицензираните железопътни превозвачи. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с публикуване на интернет страницата на Министерство на 
образованието и науката на:  

- Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за 
предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за 

обучение на студенти, на преподаватели, изследователи и докторанти в 
чужбина през учебната 2022-2023 год.;  
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- Oбява на Българо-американската комисия за образователен обмен 
"Фулбрайт" за конкурси за стипендии за български граждани през 
академичната 2023-2024 год.,  

както и публикувани на интернет страницата на Министерство на отбраната: 

- Заповед на министъра на отбраната № OX-58/20.01.2022 год. за Обявяване 
на заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища 
за учебната 2022/2023 год. и  

- Заповед на министъра на отбраната № ОХ - 89 от 31.01.2022 г. относно 

Обявяване на заявения брой места за прием на офицери, за обучение като 
слушатели във Военна академия "Георги Стойков Раковски" за учебната 
2022/2023 год.  

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. Придобиване на научна степен "доктор на науките"; 
5. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, 

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

6. Заемане на академични длъжности "доцент" и "професор"; 
7. Заемане на академични длъжности "асистент" и "главен асистент"; 
8. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища; 
9. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища; 
10. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на 

академичния състав във висше училище; 
11. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища; 
12. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища; 
13. Приемане на обучаеми във висшите военни училища; 
14. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за 

студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина; 
15. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 

академии и висшите военни училища. 

Модул "Семейно право – специфични и международни аспекти" 

Въведени са следните нови процедури: 

1. Удостоверяване на качеството "наследник" в страните в и извън Европейския съюз; 
2. Призоваване за приемане на открито наследство на наследници, живеещи в чужбина 

или на неизвестни наследници. 

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Във връзка с изменението на Закона за социалните услуги (ДВ, бр. 8 от 
28.01.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.) е актуализирана процедурата: 

 Създаване на домове за медико-социални грижи за пълнолетни лица.  

В модула са въведени образците: 
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1. Списък на унифицираните наименования на административните услуги, предоставяни 
от НЗОК и от РЗОК;  

2. Подробен медицински доклад - Е 213;  
3. Обстоятелства, които биха могли да повлияят на правото на обезщетения за 

безработица - формуляр U3.  

Модул "Съобщения" 

Във връзка с отмяната на Решение № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на 
Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от 
неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях и приемането на 
нови Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни 
съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на 
разрешение (ДВ, бр. 9 от 1.02.2022 г.) е актуализирана процедурата: 

 Условия и ред за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба 
и съоръженията, свързани с тях. 

Модул "Енергетика" 

Въведени са следните две нови процедури:  

1. Издаване на лицензия за разпределение на тягова електрическа енергия по 
разпределителни мрежи на железопътния транспорт; 

2. Издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия. 

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с изменението на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, 
бр. 12 от 11.02.2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) е актуализирана 
процедурата: 

 Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за 
винопроизводство на независими малки винопроизводители. 

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

Във връзка с отмяната на предишния и приемането на нов Устройствен 
правилник на Комисията за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 11 от 

8.02.2022 г., в сила от 8.02.2022 г.) е актуализирана процедурата: 

 Производство пред Комисията за защита на конкуренцията за установяване и 
санкциониране на нарушения в областта на нелоялната конкуренция. 

Във връзка с изменението на Закона за особените залози (ДВ, бр. 8 от 
28.01.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Изпълнение върху заложеното имущество по договор за особен залог, сключен по реда 
на Закона за особените залози; 

2. Вписване на договор за особен залог; 
3. Договор за продажба на заложено по ЗОЗ имущество; 
4. Правото върху промишлен дизайн като обект на обезпечение и като обект на особен 

залог. 

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 
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Във връзка с изменението на Закона за хората с увреждания (бр. 8 от 
28.01.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.) е актуализирана процедурата: 

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

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Допълнена с изводите по Тълкувателно решение № 3 от 5.01.2022 г. на ВКС 
по тълк. д. № 3/2020 г., ОСГК е процедурата: 

 Разпределение на правото на ползване на съсобствен недвижим имот. 

Според това ТР при иск по чл. 108 ЗС, предявен от съсобственик срещу друг съсобственик за 
идеална част от съсобствен недвижим имот, съдът може да уважи искането за предаване 
владението върху претендираната идеална част, когато ответникът е установил фактическа 
власт върху имота, надхвърляща правата му и с това е нарушил владението на ищеца. 

Допълнена с Определение № 60154 от 7.12.2021 г. на ВКС по ч. гр. д. № 
4506/2021 г., I г. о., ГК е и процедурата: 

 Производство по приемане на наследство по опис. 

Модул "Административно-технически процедури" 

Въведени са като нови или са актуализирани следните формуляри: 

1. Заявление за издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят 
на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба; 

2. Заявление за одобряване на архитектурно-дизайнерски и инженерни проекти за 
преместваеми обекти/съоръжения и издаване на разрешение за поставяне (чл. 56 и 57 
от ЗУТ); 

3. Заявление за регистриране на изпълнен строеж и издаване на удостоверение за 
въвеждането му в експлоатация (чл. 177 от ЗУТ); 

4. Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл. 193 от ЗУТ); 

5. Удостоверение за поделяемост на съсобствена сграда, жилище или друг обект. 
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