
НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Нова процедура за непоискани 

търговски съобщения; нова процедура за европейска заповед 

за плащане; формулярите за продължаване на мярката за 

заетостта … 

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

Акценти 

 В модул "Търговци" е въведена новата процедура "Ред за вписване в електронен 
регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да 
получават непоискани търговски съобщения", която се налага поради това, че Законът 
за електронната търговия защитава правата на получателите на услуги и въвежда 
забрана за изпращане на непоискани търговски съобщения на електронни адреси, 
вписани в регистър, който се води от Комисията за защита на потребителите. 
Регистърът е електронен, публичен и общодостъпен на интернет страницата на КЗП, 
чрез въвеждане на електронен адрес може да бъде направена справка дали същият е 
сред адресите, вписани в регистъра и ако не е – то тогава няма пречка за изпращането 
на непоискано търговско съобщение, което трябва да бъде обозначено като такова. 
Процедурата подпомага основно ЮЛ, които не искат да получават т.нар. спам, но 
информира и онези търговци, които искат да ползват този начин за популяризиране и 
реализиране на бизнеса си; 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" е въведена новата 
"Процедура за европейска заповед за плащане", която разглежда този улеснен способ 
за събиране на вземания в рамките на ЕС, уреден в Регламент (ЕО) № 1896/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на 
процедура за европейска заповед за плащане и в чл. 625-627 от ГПК. Прибавен е и 
анализ на съвсем новото Решение № 129 от 2.02.2021 г. на ВКС, което тълкува закона, 
като постановява, че искът, който се предявява при възражение срещу заповедта, е 
осъдителен, а не установителен. Добавен е и формуляр на такава заповед за плащане; 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с приемането на нов Правилник за дейността на Националната 
агенция за оценяване и акредитация и отмяна на стария Правилника за 
дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (ДВ, бр. 3 
от 12.01.2021 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Закриване на частни висши училища; 
2. Откриване, преобразуване или преименуване на частни висши училища; 
3. Откриване на колеж в държавно висше училище. Преобразуване на колеж в държавно 

висше училище; 
4. Закриване на държавно висше училище; 
5. Откриване и преобразуване на съвместни основни звена между български и 

чуждестранни висши училища; 
6. Откриване или преобразуване на филиал на държавно висше училище; 
7. Откриване или преобразуване на факултет в държавно висше училище; 
8. Откриване или преобразуване на институт в държавно висше училище; 
9. Откриване, преобразуване или преименуване на самостоятелен колеж; 
10. Институционална акредитация на висше училище; 
11. Програмна акредитация в системата на висшето образование; 
12. Откриване, преобразуване или закриване на основни звена и филиали в структурата 

на частни висши училища; 
13. Откриване, преобразуване или преименуване на специализирано висше училище; 
14. Откриване на специалност от регулираните професии в системата на висшето 

образование; 
15. Откриване, преобразуване или преименуване на университет; 
16. Откриване на професионално направление в системата на висшето образование. 
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Модул "Досъдебно производство по наказателни дела" 

Във връзка с изменението на НПК (ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 
6.02.2021 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Разпит на свидетел; 
2. Разпит на обвиняем или свидетел с преводач. 

Модул "Трудово - правни процедури" 

Във връзка с изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

командироване и изпращане на работници и служители в рамките на 
предоставяне на услуги (ДВ, бр. 6 от 22.01.2021 г.) e актуализирана 
процедурата: 

 Условия и ред за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне 
на услуги. 

Въведени са следните нови формуляри на Агенция по заетостта за 
кандидатстване по придобилата публичност "мярка 60/40": 

1. Декларация по чл. 1, ал. 5, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020 г., изм. с ПМС 416/30.12.2020 
г.; 

2. Писмо - декларация за месечно отчитане по реда на ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. с 
ПМС № 416/2020 г.); 

3. Заявление за удължаване на срока за получаване на средства за запазване на 
заетостта по ПМС 151/2020г. (изм. с ПМС 416/2020 г.); 

4. Писмо от работодател за продължаване на компенсациите по реда на ПМС № 325 от 
26.11.2020 г., изм. и доп. с ПМС № 418 от 30.12.2020 г.; 

5. Декларация за наличие или липса на промени съгласно ПМС № 325 от 26.11.2020 г., 
изм. и доп. с ПМС № 418 от 30.12.2020 г.; 

6. Заявление-декларация от работодател за получаване на компенсации по реда на ПМС 
№ 325 от 26.11.2020 г., изм. и доп. с ПМС №418 от 30.12.2020 г.; 

7. Декларация от работник за получаване на компенсации при условията и по реда на 
ПМС № 325 от 26.11.2020 г., изм. и доп. с ПМС № 418/30.12.2020 г.; 

8. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на 
средства по реда на ПМС 151/2020 (изм. с ПМС 416/2020 г.) (електронен формат) 
(XLS-формат) – актуализиран. 

Модул "Общински административно-правни процедури" 

Във връзка с изменението на Семейния кодекс (ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г.) е 
актуализирана процедурата: 

 Припознаванe. 

Модул "Енергетика" 

Въведени са следните нови образци: 

1. Заявление по чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката;  
2. Заявление по чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката;  
3. Заявление по чл. 39, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.  

Модул "Селско стопанство" 
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Във връзка с приети изменения и допълнения в Наредба № 3 от 29.01.1999 
г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 
11 от 9.02.2021 г., в сила от 9.02.2021 г.) са актуализирани следните 
формуляри: 

1. Регистрационна карта на земеделски стопанин;  
2. Декларация за извършване на дейности с първични фуражи;  
3. Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин.  

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с изменението на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за 
извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за 
организиране на многостранна система за търговия или организирана 
система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен 
посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество 
със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, 
управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за 

докладване на данни (ДВ, бр. 8 от 29.01.2021 г.) са актуализирани следните 
процедури: 

1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество; 
2. Издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник; 
3. Издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество и 

инвестиционно дружество; 
4. Издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество и 

инвестиционно дружество. 

Във връзка с изменението в съответствие с предходните големи промени в 
Закона за хазарта на Наредбата за документите, необходими за издаване на 
лицензи по Закона за хазарта (ДВ, бр. 7 от 26.01.2021 г.) и приемането на 
новите Наредба за общите технически и функционални изисквания към 
игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и 

игрите чрез други електронни съобщителни средства, Наредба за общите 
задължителни технически изисквания за системите за контрол върху 
хазартните игри и игралното оборудване, Наредба за общите задължителни 
игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават 
лицензи, Наредба за общите изисквания към игралните зали, казината, 
централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на 
вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, 
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване, 
са актуализирани следните процедури: 

1. Издаване на лиценз за производство, внос и разпространение на игрални автомати и 
съоръжения; 

2. Издаване на лиценз за организиране на лотарийни, тото и лото игри, залагания и 
томболи; 

3. Откриване на "Бинго" зала; 
4. Откриване на зала с игрални автомати; 
5. Откриване на казино; 
6. Издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания. 

Във връзка с последните изменения в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и новия ЗДБРБ са 
актуализирани следните процедури: 

1. Същност и ред за използване на ваучерите за храна; 
2. Условия и ред за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като 

оператор на ваучери за храна; 
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3. Подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО; 
4. Подаване на декларация за облагане с патентен данък (Декларация по чл. 61н от 

ЗМДТ); 
5. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. 

Във връзка с последните промени в Наредба № 27 от 13.03.2014 г. за 
статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция 
и статистиката на ценните книжа (ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 
1.01.2021 г.) са актуализирани следните формуляри: 

1. Декларация - Форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови 
кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 
лв.; 

2. Декларация - форма СПБ-2 при откриване на сметка в чужбина; 
3. Декларация - Форма СПБ-3 при извършване на първоначална пряка инвестиция в 

чужбина; 
4. Форма СПБ-4 - Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и 

чуждестранни лица в размер над 500 000 лв.; 
5. Форма СПБ-4А - Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни 

лица в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв.; 
6. Форма СПБ-5 - Тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина; 
7. Форма СПБ-6А - Тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни 

лица. 

Модул "Обществени поръчки" 

Във връзка с последните промени в ЗОП са актуализирани приложения-

образци към процедура "Организиране и провеждане на вътрешен контрол 
от публични и секторни възложители на обществени поръчки" 33003 LPRO, 
както следва: 

1. Контролен лист № 13 за архивиране на обществената поръчка; 
2. Контролен лист № 14 за публикуване на документи в регистъра и на профила на 

купувача; 
3. Контролен лист № 15 за контролна среда на възложителите на обществени поръчки; 
4. Контролен лист № 16 за управление на риска; 
5. Контролен лист № 17 за контролни дейности; 
6. Контролен лист № 5 за планиране на потребностите от обществени поръчки от 

публични възложители; 
7. Контролен лист № 6 за определяне на служителите, отговорни за подготовката на 

процедурите и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа от публични 
възложители; 

8. Контролен лист № 7 за получаването и съхраняването на заявления за участие, 
оферти и проекти и реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за 
извършване на подбор на кандидатите и участниците; 

9. Контролен лист № 18 за информация и комуникация при обществени поръчки; 
10. Контролен лист № 19 за мониторинг; 
11. Контролен лист № 8 за сключване на договорите от публични възложители; 
12. Контролен лист № 11 за провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение н лицата, 

ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки. 

Модул "Обществено осигуряване" 

Във връзка с изменението на Закона за семейните помощи за деца (бр. 14 от 
17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) е актуализирана процедурата: 

 Ред и условия за отпускане на месечни помощи за деца до завършване на средно 
образование, но не повече от 20-годишна възраст и на еднократна помощ за дете, 
записано в първи или осми клас на държавно или общинско училище. 
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Във връзка с промените в Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за 
съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни 
от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от 
самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 10 от 5.02.2021 г., в сила от 1.01.2021 

г.) са актуализирани следните формуляри и образци: 

1. Декларация "Данни за осигуреното лице" (Образец № 1); 
2. Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"; 
3. Указания за попълване на Декларация образец № 6 "Данни за дължими вноски и 

данък по чл. 42 ЗДДФЛ". 

Модул "Търговци" 

Въведена е следната нова процедура: 

 Ред за вписване в електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, 
които не желаят да получават непоискани търговски съобщения. 

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Въведена е следната нова процедура: 

 Процедура за европейска заповед за плащане". 
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