
НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Нова процедура за особеностите 

на международното осиновяване в модула за семейно право; 

актуализирани процедурите за пенсиите; две нови процедури 

по ЗАНН…  

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

Акценти 

 В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" са актуализирани 
всички относими процедури към измененията на КСО, ЗБДОО за 2021 г. и ЗДБРБ за 
2021 г. (ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г., в сила от 16.09.2021 г.), отнасящи се най-вече за 
пенсиите. Във връзка с възникналата ситуация поради разпространението на COVID-
19, от м. август 2020 г. до септември 2021 г. се изплащат допълнителни суми към 
пенсиите в размер 50 лв. като мярка за подкрепа на всички пенсионери, които са част 
от уязвимите от разпространението на COVID-19 групи. Изплащането на тези суми 
обаче не бе предвидено трайно в законодателството ни. Пакетът от изменения 
гарантира, че всички около 2 080,0 хиляди пенсионери ще получат увеличение на 
дохода си от пенсия от държавното обществено осигуряване, като средното 
увеличение на един пенсионер е 64 лв. В чл. 70 от КСО е предвидена промяна на 
прилаганата тежест за една година осигурителен стаж в пенсионната формула, по 
която ще се изчислява размерът на пенсиите, свързани с трудова дейност с началната 
дата след влизане в сила на закона от 1 октомври 2021 г., увеличението е с 12,5 на 
сто. Предвижда се също: увеличение на минималния размер на пенсията за 
осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО от 300,00 лв. до 340,00 лв. (ръст 
от 13,3%), като със същия процент ще се увеличат и минималните размери на всички 
пенсии за трудова дейност; увеличение на размера на социалната пенсия за старост от 
148,71 лв. до 170,00 лв. (ръст от 14,3%), като със същия процент ще се увеличат 
размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, както и на добавките, чийто 
размер е обвързан с размера на социалната пенсия за старост; увеличение на 
максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1440,00 лв. до 
1500,00 лв. (ръст от 4,2%). Предвидени са необходимите средства за изплащане на 
допълнителната сума към пенсиите за м. септември 2021 г. в размер на 50 лв. Към 
пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки 
пенсионер за месеците октомври, ноември и декември 2021 г. се изплаща 
допълнителна сума в размер на 120 лв.; 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" са въведени двете нови 
процедури "Споразумение в административно-наказателното производство" и 
"Възобновяване на административно-наказателните производства".  

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за осъществяване 
правото на достъп до медицинска помощ (ДВ, бр. 87 от 19.10.2021 г.) са 
актуализирани процедурите: 

1. Достъп на задължително здравноосигурените в Република България лица до болнична 
помощ по клинични пътеки;  

2. Избор на лекар или екип от медицински специалисти при болнично лечение;  
3. Достъп на задължително здравноосигурените в Република България лица до 

специализирана извънболнична медицинска помощ;  
4. Достъп на задължително здравноосигурените в Република България лица до първична 

извънболнична медицинска помощ.  

В модула са актуализирани следните формуляри на Изпълнителната агенция 

по лекарствата: 
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1. Заявление за съществена промяна в клинично изпитване на лекарствен продукт, 
предназначен за хуманна медицина;  

2. Заявление за регистрация на производител, вносител или търговец на едро с активни 
вещества;  

3. Заявление за изменение на продуктовата информация за лекарствен продукт;  
4. Заявление за прехвърляне на правата върху разрешение за употреба на лекарствен 

продукт.  

Модул "Семейно право - специфични и международни аспекти" 

В най-новия модул е въведена новата процедура: 

 Особености на международното осиновяване. 

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 

Във връзка с изменението на КСО, ЗБДОО за 2021 г. и ЗДБРБ за 2021 г. (ДВ, 
бр. 77 от 16.09.2021 г., в сила от 16.09.2021 г.) са актуализирани 

процедурите: 

1. Изменение на пенсиите; 
2. Определяне на максимален размер на получаваните една или повече пенсии; 
3. Определяне на нова пенсия по чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване; 
4. Отпускане на наследствена пенсия; 
5. Отпускане на социална пенсия; 
6. Отпускане на пенсия за инвалидност; 
7. Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст; 
8. Осъвременяване на пенсиите. 

Във връзка с отмяната на Глава четвърта "Социални услуги", в сила от 
1.07.2020 г. от Закона за социалното подпомагане и пренасянето на 
уредбата на тази материя вече в Закона за социалните услуги досегашната 
процедура "Настаняване в дом за стари хора" е актуализирана и е с 
променено заглавие, както следва: 

 Предоставяне на социална услуга за резидентна грижа от лица в надтрудоспособна 
възраст 90048. Самата актуализирана процедура предстои да бъде допълнена след 
приемането на Наредбата за качеството на социалните услуги, предвидена в чл. 109 и 
§ 43, ал. 1 от ПЗР на ЗСУ, срокът за което вече отдавна е изтекъл. 

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Във връзка с изм. и доп. на Закона за административните нарушения и 
наказания, обн, ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г. са 
въведени две нови процедури: 

1. Споразумение в административно-наказателното производство; 
2. Възобновяване на административно-наказателните производства. 

Във връзка с изменението 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. 77 от 16.09.2021 г., 
в сила от 16.09.2021 г.) е актуализирана процедурата: 

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

http://web.apis.bg/p.php?i=270117
http://web.apis.bg/p.php?i=1875739
http://web.apis.bg/p.php?i=2567018
http://web.apis.bg/p.php?i=2570927
http://web.apis.bg/p.php?i=4740982
http://web.apis.bg/p.php?i=370017
http://web.apis.bg/p.php?i=357199
http://web.apis.bg/p.php?i=319246
http://web.apis.bg/p.php?i=311573
http://web.apis.bg/p.php?i=162545
http://web.apis.bg/p.php?i=311567
http://web.apis.bg/p.php?i=311555
http://web.apis.bg/p.php?i=319239
http://web.apis.bg/p.php?i=340034
http://web.apis.bg/p.php?i=4742214
http://web.apis.bg/p.php?i=4742215
http://web.apis.bg/p.php?i=4332332


Във връзка с публикуване на ново Становище на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-
93/2021 г. от 6.10.2021 г. относно обработване на данни за ваксинационния 
статус е допълнена процедурата: 

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

Във връзка с утвърден от Комисията за защита на личните данни такъв 
образец сме въвели в системата на "Апис-Процедури": 

 Уведомление от администратора на лични данни до надзорния орган за нарушение на 
сигурността на личните данни. 

Допълнена и със съдебна практика е процедурата: 

 Закрила на детето по Семейния кодекс. Ограничаване и лишаване от родителски 
права.  

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с изменението на ЗАДС (ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г., в сила от 
16.09.2021 г.) е актуализирана процедурата: 

 Обезпечения при режим отложено плащане на акциз. 

Във връзка с последните изменения в Закона за хазарта са актуализирани 
процедурите: 

1. Откриване на "Бинго" зала; 
2. Издаване на лиценз за организиране на лотарийни, тото, лото и кено игри, залагания 

и томболи; 
3. Одобряване на заявка за отпечатване на билети, фишове, талони и други 

удостоверителни знаци за участие в хазартни игри. 

Модул "Митнически процедури" 

Във връзка с отмяната на Регламент (ЕО) 1889/2005 с новия Регламент (ЕС) 
2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 
година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза 

или се изнасят е актуализирана процедурата: 

 Пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали, 
скъпоценни камъни и изделия със и от тях от физически лица. 

Модул "Енергетика" 

Във връзка с Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на 
електрическата енергия са актуализирани основно, като са променени и 
заглавията, на следните процедури: 

1. Цена на електрическа енергия, произведена от невъзобновяеми източници,  

заедно с приложения към нея образец на  
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 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  

2. Определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, 
произведена от възобновяеми източници; 

3. Утвърждаване на цена за достъп и/или за пренос до/през електропреносната мрежа,  

заедно с прилежащ към процедурата образец на  

 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 "Административно – технически процедури" 

Във връзка с изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри (ДВ, бр. 72 от 31.08.2021 г., в сила от 1.10.2021 г.) е 
актуализирана процедурата: 

 Отстраняване на непълноти или грешки в кадастралните планове. 

Модул "Досъдебно производство по наказателни дела" 

Актуализиран е следната процедурата във връзка с изменението и 
допълнението на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с 

наказателно производство (ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.): 

 Защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с изм. и доп. в ДВ, бр. 81/28.09.2021 г. на Наредба № Н-11 от 2 
май 2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи 
във висшите военни училища, Наредба № н-5 от 25 януари 2018 г. за 
условията и реда за приемане на слушатели във военна академия "Георги 
Стойков Раковски", Наредба № н-19 от 25 май 2010 г. за условията и реда за 
разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на 
квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на 
военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската 
армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за 
придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, 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. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 

академии и висшите военни училища; 
4. Начална и/или специална военна подготовка на студенти и подготовка на ученици от 

средните училища. 
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