
НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: нова процедура за обезщетения за 

закъснели или отменени полети; в областта на образованието 

са актуализирани двадесет и девет процедури; десет 

актуализирани трудово-правни процедури; ....;  

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец юни 2020 г. 

Акценти 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" е въведена новата 
процедура "Ред и условия за предявяване на искове за обезщетение за закъснели или 
отменени полети" във връзка със защита на правата на пътниците във въздушния 
транспорт и специално правото на обезщетение за "неудобството, свързано с 
необратимата загуба на време" (съгласно решенията на Съда на ЕС). Процедура има за 
цел да разгледа реда и предпоставките за получаване на обезщетение за закъснели 
или отменени полети в рамките на ЕС по реда на Регламент № 261/2004 относно 
създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан 
достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, както и съгласно 
правилата, установени в Наредба № 261 за общите правила за обезщетяване и 
оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на 
борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет; 

 Модул "Образование, наука, култура" е изключително динамичен модул поради 
това, че в областта на образованието има промени на няколко пъти в рамките на 
учебната година, много са нормативните и ненормативни актове, които го регулират и 
т.н. През този месец са актуализирани двадесет и девет процедури, посветени на 
образованието; 

 В модул "Финансови процедури" с поредната промяна на Правилника за прилагане 
на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г., в сила от 
12.06.2020 г.) са променени и почти всички негови приложения, съответно са 
въведени някои нови или са актуализирани предишните формуляри. Някои от 
промените са: лицензираните складодържатели да използват в данъчните складове 
система за видеонаблюдение и контрол, като целта на мярката е да се подобри 
контролната дейност на митническите органи в данъчните складове, което ще създаде 
предпоставки за повишаване на бюджетните приходи; отпада изискването за издаване 
на приложение № 14б, тъй като информацията, която се попълва в него частично се 
дублира с тази, която се въвежда по електронен път в ИС "Контрол на горивата" и т.н. 

Модул "Трудово-правни процедури" 

Във връзка с приетия с РМС № 83 от 6.02.2020 г. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за 

действие по заетостта през 2020 г. са актуализирани следните процедури: 

1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни жени - майки 
или самотни родители; 

2. Периодично парично подпомагане на безработни лица при започване на работа в 
друго населено място; 

3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни младежи за стажуване или 
обучение; 

4. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда; 
5. Подпомагане на лица, предоставящи грижи в домашна среда; 
6. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда. 

Във връзка с изменение и допълнение на Постановление № 55 на МС от 
30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на 

компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците 
и служителите при извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март (ДВ, бр. 50 от 2.06.2020 г., в сила от 
14.05.2020 г.) е актуализирана процедурата:  
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 Изплащане на компенсации на работодатели за запазване на заетостта в условията на 
извънредно положение. 

Във връзка с отмяната на Кодекса за поведение на служителите в 

държавната администрация и приемането на нов (ДВ, бр. 33 от 7.04.2020 г., 
в сила от 8.05.2020 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Ред за формиране на възнагражденията в държавната администрация; 
2. Специфични изисквания за работа по трудов договор в държавната администрация; 
3. Ред за установяване и последици при конфликт на интереси при работа по трудово 

правоотношение. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с изм. и доп. на Решение № 275 от 23 април 2020 год. за 
утвърждаване таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши 
училища за учебната 2020/2021 год.; Решение № 332 от 14 май 2020 год. за 
утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в 

държавните висши училища и научните организации на Република 
България през учебната 2020/2021 год. (pris.government.bg); 
Постановление № 76 от 23.04.2020 г. за допълнение на Правилника за 
легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 
39 от 28.4.2020); Закон за изменение и допълнение на ЗОВСРБ (ДВ, бр. 38 от 
24.4.2020); ПМС № 61 от 2 април 2020 г. за условията и реда за създаване 
на търговски дружества от държавните висши училища за целите на 
стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на 

интелектуалната собственост (ДВ, бр. 33 от 7.04.2020 г.) и Правилника за 
допълнение на Правилника на Фонд "Научни изследвания" (ДВ, бр. 47 от 
2020 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и 
професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други 
държави; 

2. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок; 
3. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование; 
4. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за 

Република България; 
5. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни 

изследвания в чужбина; 
6. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните 

висши училища; 
7. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с 

придобиване на висше образование; 
8. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република 

България; 
9. Придобиване на научна степен "доктор на науките"; 
10. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";  
11. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти; 
12. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, 

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

13. Заемане на академични длъжности "доцент" и "професор"; 
14. Заемане на академични длъжности "асистент" и "главен асистент"; 
15. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен 

"доктор" в Република България; 
16. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;  
17. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища; 
18. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища; 
19. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско 

гражданство по натурализация; 
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20. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на 
академичния състав във висше училище; 

21. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните 
организации; 

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

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

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

училища и научните организации; 
28. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и 

в научните организации; 
29. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 

академии и висшите военни училища. 

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Въведена е новата процедура: 

 Ред и условия за предявяване на искове за обезщетение за закъснели или отменени 
полети. 

Във връзка с последните изменения на Закона за съдебната власт са 
актуализирани процедурите: 

1. Дисциплинарна отговорност на съдии, прокурори и следователи; 
2. Правни способи и начини за защита на гражданите и юридическите лица във връзка с 

неправомерното забавяне на делата от страна на съда; 
3. Производство по обезщетения за забавени дела по ЗСВ. Обжалване на актове;  
4. Ред за избиране на съдебни заседатели. Права и задължения на съдебните заседатели. 

Освобождаване. 

Модул "Здравеопазване" 

Актуализирани са следните процедури: 

1. Създаване и закриване на лечебни заведения за болнична помощ;  
2. Издаване на разрешения за внос и износ на органи, тъкани и клетки от и за трети 

страни.  

Модул "Енергетика" 

Въведен е новият образец: 

 Заявление за издаване на лицензия за производство на електрическа и/или топлинна 
енергия – образец по чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ.  

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с отмяната на старата и приемането на новата Наредба № 38 от 
21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните 
посредници (обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020) са актуализирани процедурите: 

1. Одобрение на преобразуване на инвестиционен посредник; 
2. Издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. 
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Във връзка с изменението на ППЗАДС (ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г., в сила от 
12.06.2020 г.) са въведени като нови или са актуализирани следните 
формуляри: 

1. Отчет за бандероли - Приложение № 12в; 
2. Опис за връщаните бандероли/опис на подлежащите на бракуване бандероли - 

Приложение № 11а; 
3. Констативен протокол за върнати бандероли - Приложение № 12; 
4. Искане за издаване на разрешение в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6 - Приложение № 7р 

от ППЗАДС; 
5. Приемно-предавателен протокол за бандероли - Приложение № 11; 
6. Искане за регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7и от ППЗАДС; 
7. Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим 

отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - Приложение № 7ж 
от ППЗАДС; 

8. Национални кодове за енергийни продукти - Приложение № 7у от ППЗАДС; 
9. Искане за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за 

акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7г; 
10. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение за 

регистрация на лице по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове 
(ЗАДС) - Приложение № 7в към ППЗАДС; 

11. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за 
управление на данъчен склад - Приложение № 5а от ППЗАДС; 

12. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5 от 
ППЗАДС; 

13. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 2 от ЗАДС - Приложение 
№ 4б от ППЗАДС; 

14. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 
регистрация на регистриран получател - Приложение № 7е от ППЗАДС; 

15. Искане за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за 
винопроизводство на малък винопроизводител - Приложение № 6 от ППЗАДС; 

16. Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/ обект за 
винопроизводство на малки винопроизводители - Приложение № 7 към ППЗАДС; 

17. Удостоверение за регистриран получател - Приложение № 7д от ППЗАДС; 
18. Удостоверение за регистриран изпращач - Приложение № 7к от ППЗАДС; 
19. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и 

данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7б от ППЗАДС; 
20. Удостоверение за платен/обезпечен акциз или неподлежащ на плащане акциз - 

Приложение № 9в от ППЗАДС; 
21. Удостоверение за освободен от акциз краен потребител - Приложение № 3а; 
22. Сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти - Приложение 

№ 25; 
23. Разрешение за търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19б; 
24. Разрешение за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под 

режим на отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - 
Приложение № 7з от ППЗАДС. 

Във връзка с изменението на ППЗДДС (ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г., в сила от 
20.03.2020 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност; 
2. Дерегистрация по ЗДДС; 
3. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност. 

Във връзка с изменението на Наредбата за търговете и конкурсите (ДВ, бр. 
37 от 2020 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Приватизационна продажба чрез публичен търг; 
2. Приватизационна продажба чрез конкурс. 
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Във връзка с последните изменения във Валутния закон и ЗПУПС са 
актуализирани процедурите: 

1. Условия и ред за добиване и преработване на благородни метали и скъпоценни камъни 
и изделия със и от тях по занятие; 

2. Издаване на лиценз за платежна институция. 

Във връзка с последните изменения в ДОПК, ЗКПО, ЗАДС, ЗМДТ са 
актуализирани процедурите: 

1. Изменение на задължения за данъци и задължения за осигурителни вноски; 
2. Обжалване по административен ред на актове на органите по приходите; 
3. Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите; 
4. Данъчни облекчения по ЗКПО - преотстъпване и освобождаване от облагане с 

корпоративен данък; 
5. Подаване на декларация за облагане с патентен данък (Декларация по чл. 61н от 

ЗМДТ); 
6. Обезпечения при режим отложено плащане на акциз; 
7. Събиране на публични вземания; 
8. Разпореждане с отнети в полза на държавата движим; 
9. Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за 

винопроизводство на малки винопроизводители; 
10. Условия и ред за внасяне на окончателен данък за доходи от източник в България и 

чужбина; 
11. Условия и ред за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на 

контролирано чуждестранно дружество; 
12. Регистрация за извършване на дейност като стоково тържище; 
13. Същност и ред за използване на ваучерите за храна; 
14. Преотстъпване и намаляване на корпоративен данък; 
15. Осъществяване на административно сътрудничество с държавите - членки на 

Европейския съюз, в областта на данъците. 

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 

Във връзка с измененията на ППЗСП (ДВ, бр. 52 от 2020 г.) са актуализирани 
процедурите: 

1. Отпускане на еднократна социална помощ; 
2. Извършване на безплатни и по намалени цени пътувания по железопътния и 

автомобилния транспорт в страната за някои категории граждани; 
3. Отпускане на месечна социална помощ; 
4. Отпускане на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища; 
5. Отпускане на целева помощ за лечение в чужбина; 
6. Отпускане на целева помощ за отопление; 
7. Ред и условия за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане; 
8. Ред за установяване на осигурителен стаж и доход при липса на автентични документи 

на осигурителя. 

Модул "Търговци, търговски дружества" 

Във връзка с последните изменения на Закона за защита на потребителите 
(ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г., в сила от 14.02.2020 г., изм., бр. 52 от 9.06.2020 
г., в сила от 9.06.2020 г.) са актуализирани процедурите: 

1. Условия и ред за изземването на стоката от потребителите; 
2. Условия и ред за изтегляне на опасни стоки от пазара и преустановяване 

извършването на опасни услуги; 
3. Условия и ред за подаване на потребителски жалби, сигнали и предложения; 
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4. Условия и ред за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват 
риск за потребителите; 

5. Условия и ред за унищожаване на потребителска стока; 
6. Условия и ред за етикетиране на стоки; 
7. Условия и ред за предявяване на рекламация; 
8. Условия и ред за предоставяне на гаранция на потребителската стока; 
9. Условия и ред за обозначаване на цените на стоките и услугите; 
10. Защита срещу нелоялни търговски практики; 
11. Регистрация на сдружение на потребителите; 
12. Използване на марка и фирма, които са сходни или идентични помежду си; 
13. Апорт на обекти на индустриална собственост в капитала на търговско дружество. 

Във връзка с последните изменения на ЗФВС е актуализирана процедурата: 

 Издаване, отнемане и прекратяване на спортен лиценз на спортна федерация. 

Модул "Интелектуална собственост" 

Актуализирани са следните формуляри: 

1. Искане за подновяване на регистрацията на промишлен дизайн; 
2. Жалба срещу отказ или прекратяване на производството за регистрация на промишлен 

дизайн; 
3. Искане за оттегляне на заявка за промишлен дизайн; 
4. Искане за вписване на прехвърляне на правото на заявяване за заявка за сертификат 

за нов сорт растение/нова порода животно; 
5. Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на притежателя на марка; 
6. Искане за предварително проучване на промишлен дизайн; 
7. Искане за вписване на лицензия за патент за изобретение/регистрация на полезен 

модел/европейски патент/сертификат за допълнителна закрила; 
8. Искане за вписване на прехвърляне на изключителното право върху сертификат за 

нов сорт растение / нова порода животно. 

НОВОСТИ - АРХИВ  
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