
НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: актуализирани осемнадесет 

процедури за образованието; още четиринадесет 

актуализирани процедури за електронните съобщения; две 

нови процедури за конкурс и назначаване на държавни 

служители по ЗМВР … 

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

Акценти 

 В модул "Съобщения" са актуализирани четиринадесет процедури във връзка с 
изменението на Закона за електронните съобщения с ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г. В 
закона се въвеждат изисквания на европейска директива. Правилата за защита на 
потребителите ще се прилагат и за услуги, предоставяни по интернет. Прецизират се 
разпоредбите за защита и обработване на личните данни на крайните ползватели при 
сключване на договор за електронни съобщителни услуги. Предвижда се 
предприятията, които предоставят услуги за гласови съобщения чрез свързване в 
определено местоположение и услуги за достъп до интернет да предлагат съответните 
устройства и услуги, по начин, който дава възможност на потребителите да следят и 
контролират разходите си чрез безплатни детайлизирани сметки, с които се осигурява 
възможности за проверка и контрол на таксите за използваните услуги за достъп до 
интернет или услуги за гласови съобщения. Въвеждат се нови изисквания за 
преддоговорната и договорната информация, прозрачност, качество на обслужване, 
продължителност и подновяване на договора, сигурност и достъп до номера за спешни 
случаи, улесняване процесите по извършване на преносимост на номерата и смяната 
на доставчиците на услуги за достъп до интернет, по-добра защита при ползване на 
пакетни услуги. С приетите промени срокът за използването на радиочестотния 
спектър не може да е по-кратък от 15 години с възможност за удължаване най-малко 
до 20 години. Операторите на електронни съобщителни мрежи, които са изградили 
приемно-предавателни станции до влизането в сила на изменителния закон, подават 
заявления за регистрация заедно със съответните документи в срок до 9 месеца от 
влизането в сила на изменителния закон; 

 В Модул "Процедури за държавния служител" са въведени две нови 
процедури: "Условия и ред за провеждане на конкурс за назначаване на държавни 
служители в Министерство на вътрешните работи" и "Назначаване и преназначаване 
на държавни служители в системата на Министерството на вътрешните работи. 
Преминаване на държавна служба". Те запълват необходимостта от процедури, които 
да разглеждат кадруването в МВР, което има множество специфики. Според ЗМВР 
служителите на МВР са: 1. държавни служители – полицейски органи и органи по 
пожарна безопасност и защита на населението; 2. държавни служители; 3. лица, 
работещи по трудово правоотношение. Новите процедури разглеждат реда за 
назначаване, предхождан от конкурс спрямо служителите, за които се прилага ЗМВР – 
тези по т. 1, както и други посочени. Полезното от процедурите е и че систематизират 
наредбите, които детайлизират законовата уредба и които са многобройни;  

 В модул "Образование, наука, култура" са актуализирани близо осемнадесет 
процедури и във връзка с новото Решение на МС от 22.04.2021 г. № 373 за 
утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши 
училища за учебната 2021/2022 г. В изпълнение на чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за 
висшето образование (ЗВО) Министерският съвет утвърждава таксите за 
кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти за съответната година по 
предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията 
на държавните висши училища. За държавните висши военни училища средният брой 
учащи е 6400. Индикативният размер на таксата за кандидатстване е в размер на 40 
лева при средна такса за обучение в държавните висши военни училища в размер на 
850 лева за учебната 2021/2022 година. В държавните висши училища съответно 
таксата за кандидатстване е в размер на 45 лева при средна такса за обучение в 
размер на 1090 лева. Индикативният размер на таксата за кандидатстване в БАН и 
научните организации е в размер на 30 лева при средна такса за обучение на 
докторанти в размер на 460 лева за учебната 2021/2022 година. 
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Модул "Областна администрация" 

Във връзка с обнародване на нова Наредба за ползването на 
повърхностните води (ДВ, бр. 25 от 26.03.2021 г.) е актуализирана 

процедурата: 

 Функциониране, поддръжка и контрол върху водните обекти и съоръжения – държавна 
собственост. 

Модул "Околна среда" 

Във връзка с обнародване на нова Наредба за ползването на 
повърхностните води (ДВ, бр. 25 от 26.03.2021 г.) са актуализирани 
следните процедури: 

1. Издаване на разрешително за ползване на воден обект, когато компетентен орган е 
директорът на Басейнова дирекция; 

2. Издаване на разрешително за водовземане от язовирите по приложение 1 от Закона за 
водите; 

3. Издаване на разрешително за ползване на комплексните и значими язовири за 
аквакултури и свързаните с тях дейности; 

4. Издаване на разрешително за ползване на комплексните и значими язовири за 
изземване на наносни отложения; 

5. Издаване на разрешително за ползване на комплексните и значими язовири за 
плаващи съоръжения; 

6. Издаване на разрешително за водовземане, когато компетентен орган е директорът на 
Басейнова дирекция; 

7. Издаване на разрешително за ползване на вътрешните морски води, териториалното 
море и река Дунав за аквакултури и свързаните с тях дейности; 

8. Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешително за водовземане 
или ползване на воден обект, издадено от министъра на околната среда и водите; 

9. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни 
отложения от вътрешните морски води и от териториалното море от директора на 
съответната басейнова дирекция; 

10. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска 
собственост; 

11. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни 
отложения от река Дунав от изпълнителния директор на Агенцията за проучване и 
поддържане на река Дунав; 

12. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води, публична общинска 
собственост. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с изм. и доп. на ППЗОП (ДВ, бр. 35 от 27.04.2021 г.) и Решение 
на МС от 22.04.2021 г. № 373 за утвърждаване на таксите за кандидатстване 
и за обучение в държавните висши училища за учебната 2021/2022 г. са 
актуализирани следните процедури: 

1. Възлагане на обществена поръчка за графично оформление и отпечатване на 
основните документи, издавани от висшите училища;  

2. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето 
образование;  

3. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни 
изследвания в чужбина;  

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

5. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";  
6. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;  
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7. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, 
завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни 
висши училища;  

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. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните 

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

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

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

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

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

академии и висшите военни училища.  

Модул "Процедури за държавния служител" 

Във връзка с изм. и доп. с ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г., в сила от 9.04.2021 г. на 
Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 
държавни служители е актуализирана процедурата: 

 Конкурсна процедура за назначаване на държавни служител. 

Въведени две нови процедури:  

1. Условия и ред за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в 
Министерство на вътрешните работи;  

2. Назначаване и преназначаване на държавни служители в системата на Министерството 
на вътрешните работи. Преминаване на държавна служба.  

Модул "Интелектуална собственост" 

Във връзка с новата Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки 
за регистрация на марки и географски означения (ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., 

в сила от 6.04.2021 г.) са актуализирани и допълнени следните две 
процедури: 

1. Национална регистрация на марка на територията на Република България;  
2. Регистрация на географско означение. Вписване на ползвател на регистрирано 

географско означение.  

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност" 

Във връзка с приети изменения и допълнения в Правилника за издаване на 
българските лични документи (ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г., в сила от 
2.08.2021 г.) е въведен следният нов формуляр: 

 Заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани (в сила от 
2.08.2021 г.).  

Модул "Съобщения" 
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Във връзка с обемните изменения в Закона за електронните съобщения (ДВ, 
бр. 20 от 9.03.2021 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Издаване на разрешение за ползване на свободен ограничен ресурс без конкурс или 
търг;  

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

3. Осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват 
радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен;  

4. Условия и ред за осъществяване на взаимно свързване между предприятия, 
осъществяващи електронни съобщения;  

5. Изисквания за предлагане и предоставяне на радиосъоръжения. Оценяване 
съответствието на радиосъоръжения;  

6. Изменение и допълнение на разрешение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс;  

7. Процедура по първично и вторично предоставяне на номера от Националния 
номерационен план;  

8. Разработване и съгласуване на общи условия за взаимоотношения с потребителите на 
предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги на неограничен брой 
потребители;  

9. Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен свободен ограничен 
ресурс след провеждане на конкурс или търг;  

10. Регулиране на електронните съобщения;  
11. Издаване на разрешение за осъществяване на електронни съобщения;  
12. Изменение, допълнение, прекратяване, отнемане и спиране на разрешения за 

осъществяване на електронни съобщения;  
13. Предоставяне на универсална услуга;  
14. Условия и правила за издаване и ползване на телефонни указатели.  

Във връзка с Решение № 479 на КРС от 19.12.2019 г. за приемане на 
Правила за реда и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите 
с потребителите на пощенски услуги (ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.) са 
актуализирани две процедури, а именно: 

1. Регистрация на оператори за извършване на неуниверсални пощенски услуги;  
2. Издаване на индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга;  
3. Обезщетяване на потребителите на универсалната пощенска услуга.  

Въведени са следните нови формуляри: 

1. Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс;  

2. Заявление за регистрация по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията.  

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Въведени са следните нови формуляри и образци: 

1. Заявление за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти 
в аптека, за откриване на аптека на лечебно заведение и за промяна на вписани 
обстоятелства;  

2. Заявление за издаване на удостоверение за търговия на едро с лекарствени 
продукти/промяна в обстоятелствата, свързани с издадено удостоверение;  

3. Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия/промяна в 
обстоятелствата, свързани с издадено удостоверение;  

4. Декларация при кандидатстване на осигурени лица за издаване на предварително 
разрешение за последващо възстановяване на разходи за трансгранично здравно 
обслужване в друга държава-членка на ЕС;  

5. Декларация от заявителката, че е съгласна с условията и реда за организационно и 
финансово подпомагане за извършване на асистирана репродукция;  
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6. Уведомление за обработване на лични данни;  
7. Декларация за идентичност на лице с различни имена;  
8. Декларация за броя на аптеките чл. 222, ал. 1 от ЗЛПХМ;  
9. Декларация относно забраните по чл. 223 и 224 от ЗЛПХМ;  
10. Декларация относно забраната по чл. 223, ал. 3 от ЗЛПХМ.  

Модул "Селско стопанство" 

Въведени са 4 нови формуляра: 

1. Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински 
нужди;  

2. Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди;  

3. Заявление за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните 
територии;  

4. Заявление за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди.  

Модул "Енергетика" 

Актуализирана е следната процедура: 

 Продажба на електрическа енергия от обществения доставчик на крайните 
снабдители.  

Въведен е и следният нов образец: 

 Заявление за утвърждаване на цени на електрическата енергия и на мрежови услуги 
по чл. 30, ал. 1, т. 1, 6, 9, 10, 13 и 15 от ЗЕ.  

Модул "Транспорт" 

Въведен е новият формуляр: 

 Заявление за представяне от учебен център, различен от учебния център, направил 
отбелязването в информационната система.  

Модул "Обществени поръчки" 

Във връзка с изменението на ППЗОП (ДВ, бр. 35 от 2021 г.) са 
актуализирани следните процедури: 

1. Организиране и провеждане на вътрешен контрол от публични и секторни 
възложители на обществени поръчки, заедно с образците на съответните контролни 
листове; 

2. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации. 

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с изменението на ППЗДДС (ДВ, бр. 27 от 2.04.2021 г., в сила от 
1.07.2021 г.) са допълнени и актуализирани следните процедури: 

1. Ред за извършване на дистанционна продажба на стоки; 
2. Условия и ред за складиране на стоки при поискване; 
3. Специална регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, 

внасяни от трети страни или територии; 
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4. Специална регистрация за прилагане на режим извън Европейския съюз; 
5. Специална регистрация за прилагане на режим в Европейския съюз; 
6. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност; 
7. Дерегистрация по ЗДДС; 
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. 

Както и са въведени новите формуляри: 

1. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 
г.); 

2. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим в Съюза 
за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели 
данъчно незадължени лица, установени в друга държава членка... - Приложение № 30 
от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.); 

3. Заявление за прекратяване на регистрация на данъчно задължено лице - представител 
за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на 
стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 45 от ППЗДДС (в сила 
от 1.07.2021 г.); 

Във връзка с последните изменения на ППЗАДС е актуализирана 

процедурата: 

 Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по 
Закона за акцизите и данъчните складове лица. 

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Във връзка със ЗПП, който е изменен с Решение № 5 от 27.04.2021 г. на 
Конституционния съд на РБ - (ДВ, бр. 37 от 7.05.2021 г.) е актуализирана 
процедурата: 

 Учредяване, регистрация и прекратяване на политическа партия. 

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 

Във връзка с изменението на НПОС (ДВ, бр. 37 от 7.05.2021 г., в сила от 
7.05.2021 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Изменение на пенсиите; 
2. Определяне на нова пенсия по чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване; 
3. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволни пенсионни фондове. 
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