
Три нови процедури в модула за общи съдебни и 

административни; нова процедура за съгласуване от областния 
управител на маршрутни разписания; допълнени процедурите 

за защита на личните данни с информация за новия, приложим 

от догодина, важен регламент в тази област; нови осемнадесет 

формуляра за общественото осигуряване… 

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец юни 2017 г. 

Акценти 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" са въведени три нови 
процедури. В "Оспорване на сделка на разпореждане с имот-съпружеска 
имуществена общност, извършена без съгласие на другия съпруг" съпружеската 
имуществена общност се разглежда като особена бездялова съвместна собственост, 

следователно и разпореждането с притежаваните в такъв режим права следва да се 
извършва от съпрузите съвместно. Оспорването на сделката може да бъде извършено 
само от неучаствалия в нея съпруг, който твърди, че не е давал съгласие за 
разпореждането, и то само в определения от закона срок. Според "Унищожаване на 
брака - основания, ред, правни последици" унищожаването на брака, също като 
развода, е свързано с разкъсване на брачната връзка, което води до прекратяване на 

имуществените и неимуществени права и задължения на съпрузите в бъдеще време. За 
разлика от развода, бракът е унищожаем, когато е налице правен порок при 
сключването му - брачна пречка или липса на дадена материална предпоставка за 
сключване на действителен брак. Съгласно "Принудително изпълнение на 
споразумение за привременни мерки" целта на привременните мерки е да се уредят 

въпросите относно родителските права, местоживеенето на децата, издръжката и др., 
докато има висящо дело за развод; също така се посочват начините за изпълнение на 

привременни мерки с помощта на съдебен изпълнител, в случай че същите не се 
спазват. 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" също така са 
допълнени четири процедури, касаещи защитата на личните данни с информация 

за новия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Регламентът ще се 
прилага пряко във всички държави членки на ЕС, без да е необходимо формалното му 
транспониране в националното законодателство. Регламентът не предвижда 
регистрация пред съответния надзорен орган (в България-Комисията за защита на 
личните данни). Той регламентира поредица от принципи, свързани със защита 
правата на субектите на лични данни, които следва да бъдат стриктно съблюдавани от 

администраторите. Субектът на лични данни има право да получи от администратора 
на лични данни информация, свързана с обработването на личните му данни в кратка, 

прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. Необходимо е 
съгласието на потребителите за съхраняването и ползването на техните данни да се 
дава не общо, а за конкретна цел. Субектът на данни има право на информираност и 
достъп до собствените си лични данни, а при неточност - да поиска тяхното 

коригиране. Регламентът въвежда т.нар. право на изтриване (право "да бъдеш 
забравен") - субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на 
свързаните с него лични данни без ненужно забавяне. Потребителите имат право на 
възражение спрямо обработването на техните лични данни и правото на преносимост. 
В рамките на правомощията си като надзорен орган КЛД разглежда жалби на 
физически лица, извършва проверки на администратори и обработващи лични данни, 
издава становища, предписания, имуществени санкции. Регламентът увеличава 

драстично размера на глобите и имуществените санкции за неизпълнение на 
задълженията по него. В регламента са посочени технически и организационни мерки 
за сигурност и защита на лични данни, като криптиране и псевдонимизация; 

 В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" са въведени като 

нови дванадесет формуляра по новата Заповед № РД-01-325 от 3.05.2017 г. за 
утвърждаване на образци на заявления-декларации за отпускане на помощи по Закона 
за семейните помощи за деца (обн., ДВ, бр. 43 от 30.05.2017 г.). 
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Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Въведени са следните нови процедури: 

1. Оспорване на сделка на разпореждане с имот-съпружеска имуществена общност, 

извършена без съгласие на другия съпруг; 
2. Унищожаване на брака - основания, ред, правни последици; 
3. Принудително изпълнение на споразумение за привременни мерки.  

Следните процедури са допълнени с нова и полезна информация по 

съответната тема: 

1. Постановяване и обжалване на решение за развод;  

2. Процедура за търсене на отговорност от държавата и общините за вреди, причинени 

на граждани и юридически лица; 
3. Обработване на лични данни от администратор съгласно Закона за защита на личните 

данни; 

4. Осъществяване на защита на личните данни по Закона за защита на личните данни;  
5. Обжалване на действията на администратора на лични данни пред Комисията за 

защита на лични данни по повод нарушения на ЗЗЛД; 
6. Регистрация на администратор на лични данни. 

Модул "Областна администрация" 

Въведена е новата процедура: 

 Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема,  

заедно с образеца на  

 Проект на маршрутно разписание. 

Модул "Обществени поръчки" 

Във връзка с изменението на Постановление № 189 на МС от 28.07.2016 г. за 

определяне на национални правила за допустимост на разходите по 

програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 г., в 

сила от 11.04.2017 г.) са актуализирани процедурите: 

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

съюз. 

Модул "Ветеринарномедицински процедури" 

Актуализирани са 6 формуляра: 

1. Заявление за промяна на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за 
ветеринарномедицински цели;  

2. Заявление за промяна на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на 
наркотични вещества за ветеринарномедицински цели;  

3. Заявление за издаване на лицензия за производство на наркотични вещества за 
ветеринарномедицински цели;  

4. Заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества за 
ветеринарномедицински цели;  
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5. Заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за 

ветеринарномедицински цели;  
6. Заявление за подновяване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за 

ветеринарномедицински цели.  

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Във връзка с приетата нова Наредба за медицинската експертиза (обн., ДВ, 

бр. 51 от 27.06.2017 г., в сила от 27.06.2017 г.) са актуализирани следните 

процедури: 

1. Видове медицинска експертиза. Органи на експертизата, функции и правомощия;  
2. Издаване на експертно решение на ТЕЛК; 
3. Издаване на експертно решение на НЕЛК;  

4. Обжалване на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК;  
5. Общи условия и ред за издаване на болничен лист при временна неработоспособност.  

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с измененията в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за 

регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални 

устройства (ДВ, бр. 44 от 2.06.2017 г.) е актуализирана процедурата:  

 Регистрация на фискално устройство в ТД на НАП;  

Във връзка с измененията в Наредба № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране 

на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите 

на платежни системи (ДВ, бр. 49 от 20.06.2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) е 

актуализирана процедурата: 

 Издаване на лиценз за платежна институция.  

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с приемане на Заповед № OX-512/31.05.2017 г. "Относно 

обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури във военните 

академии, висшите военни училища и Институт по отбрана "Професор 

Цветан Лазаров" през 2018 г. са актуализирани следните процедури: 

1. Приемане на докторанти във висши военни училища, военни академии и научни 

организации; 
2. Приемане на учащи във висшите военни училища; 

3. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република 
Македония, за студенти, докторанти и специализанти. 

  

Модул "Трудово-правни процедури" 

Във връзка с изменение на Наредбата за работното време, почивките и 

отпуските (ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г., в сила от 1.06.2017 г.) са 

актуализирани следните процедури: 

1. Задължения на работодателя по чл. 403а от КТ във връзка с контрола за спазване на 

трудовото законодателство; 
2. Видове почивки през работния ден. Седмични почивки; 
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3. Задължения на работодателите при подаване на информация за работниците и 

служителите в НОИ; 
4. Отпуск при временна неработоспособност; 
5. Ред за ползване на част от отпуска поради бременност и раждане от бащата и други 

лица; 
6. Ред за ползване от бащата/осиновителя на отпуск при раждане/осиновяване на дете. 

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 

Във връзка с последните изменения в осигурителните наредби са 

актуализирани следните процедури: 

1. Отпускане на персонална пенсия и държавна парична награда за особени заслуги;  
2. Осъвременяване на пенсиите; 

3. Обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или 
занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски 
дружества и регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители; 

4. Отпускане на пенсия за военна и гражданска инвалидност; 
5. Ред за събиране на неоснователно получени осигурителни плащания от Държавното 

обществено осигуряване; 
6. Ред за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица; 

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

8. Получаване на повече от една пенсия. Несъвместимости. Максимален размер; 
9. Установяване и заверяване на осигурителен стаж и доход на лица, работещи без 

трудово правоотношение, по договори за управление и контрол, синдици и 
ликвидатори. 

Във връзка с обнародването на Постановление № 116 на МС от 22.06.2017 г. 

за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост (обн., ДВ, бр. 

51 от 27.06.2017 г., в сила от 1.07.2017 г.) са актуализирани следните 

процедури: 

1. Осъвременяване на пенсиите, заедно със схемата за Минимални размери на пенсиите 

от 1.07.2017 г.; 
2. Получаване на добавка към пенсията от ветераните от войните.  

Въведени са следните нови формуляри: 

1. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение първо от Кодекса на 

труда бащата (осиновителя) - Приложение № 8;  
2. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение трето от Кодекса на 

труда от родител на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя) - 

Приложение № 12;  
3. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 11 от Кодекса на труда от родител 

на работничка или служителка, която сама е осиновила дете - Приложение № 13; 
4. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 12 от Кодекса на труда от съпруг, 

когато детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при 
съпрузи - Приложение № 14;  

5. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 4 от Кодекса на труда от 

осиновителката или от работника или служителя, който сам е осиновил детето - 
Приложение № 9;  

6. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2 от Кодекса на труда от 
осиновителя - Приложение № 10;  

7. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от 
Закона за семейни помощи за деца; 

8. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на дете по чл. 

6 от Закона за семейни помощи за деца; 
9. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци 

по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца; 
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10. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по 

чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца; 
11. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от 

Закона за семейни помощи за деца; 
12. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до 

завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от 
Закона за семейни помощи за деца; 

13. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от 

майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по чл. 8в от 
Закона за семейни помощи за деца; 

14. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до 
навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца; 

15. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 
първи клас по чл. 10а от Закона семейни помощи за деца; 

16. Заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване на многодетни 
майки по чл. 34б от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, 

във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца; 
17. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с 

трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца; 
18. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване веднъж в 

годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по 

чл. 34а от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, във връзка 
с чл. 8г. 

Актуализирани са следните формуляри: 

1. Заявление-декларация на основание чл. 22, ал. 2 и 3 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 

г. на Управителя на НОИ;  
2. Удостоверение за трудов и осигурителен стаж (Обр. УП-13); 
3. Заявление-декларация на основание чл. 5, ал. 10 от КСО; 

4. Уведомително писмо от НОИ за отказ за издаване на документи за осигурителен стаж и 
доход;  

5. Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин - кооператор (Обр. УП-

14); 
6. Разписка за предаване на документи по чл. 1, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Инструкция № 5 от 

30.06.2005 г. на управителя на НОИ; 
7. Удостоверение за доказване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, когато 

разплащателните ведомости и трудовоправните документи на определен осигурител не 
са приети в ТП на НОИ (Обр. УП-17а); 

8. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-15); 

9. Удостоверение за доказване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, когато 
лицето не фигурира в приетите в ТП на НОИ разплащателни ведомости и 
трудовоправни документи на осигурителя (Обр. УП-17). 
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