
Нов рамков договор за медицинските дейности и нови 

процедура и четиринадесет образеца, актуализирани още 
седем процедури; единадесет актуализирани процедури 

относно марката на Европейския съюз; актуализирани осем 

транспортни процедури; актуализирани петнадесет процедури 

за образованието … 

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец юни 2018 г. 

Акценти 

 В модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" е въведена новата процедура 
"Условия и ред за сключване на договори за 2018 г. между НЗОК и изпълнители на 
комплексно диспансерно наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания 
и психични заболявания", както и нови четиринадесет образеца, също така са 

актуализирани седем процедури. Новостите са във връзка с новия Национален рамков 
договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и 
Българския лекарски съюз за 2018 г. (в сила от 1.04.2018 г.). Новият Национален 
рамков договор за медицинските дейности за 2018 г. предвижда общо 148 млн. лева 
повече за болничната и 14 млн. лв. повече за извънболничната помощ в сравнение с 
миналата година. В НРД се предвиждат и увеличения на 136 клинични пътеки, сред 

които по специалностите пулмология, акушерство и гинекология, раждания, 
педиатрия, неврология, за рехабилитация и долекуване. 

 В модул "Интелектуална собственост" са основно актуализирани 11 процедури във 
връзка с Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 

2017 година относно марката на Европейския съюз. С новия регламент, който влезе в 

сила от 1 октомври 2017 г., се предвижда създаването на сертификатни марки на 
Европейския съюз (ЕС), познати на българския ЗМГО отдавна. От тази дата ще отпадне 
и изискването за графично представяне на знаците, които биха могли да бъдат 
регистрирани като търговска марка – интересна промяна, чийто ефект може да се 
окаже доста значителен, предвид развитието на технологиите и средствата за 
визуализация и възприятие на образи, информация и т.н. Ще бъдат проведени и 

други, по-скоро процедурни изменения, които целят да оптимизират процесите при 
регистрация, управление, административни и съдебни производства по повод марката 
на ЕС. 

 В модул "Правни сделки", към сделката "Договор за сътрудничество" са въведени 

два нови образеца, съответно като трети и четвърти вариант, а именно: "Договор за 
сътрудничество и съвместна дейност" и "Договор за сътрудничество/договор за 
партньорство"; 

Модул "Интелектуална собственост" 

Във връзка с приемането на нов Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на 

Европейския съюз са основно актуализирани процедурите: 

1. Регистрация на марки на ЕС, предназначени за фармацевтични продукти; 

2. Процедура по подаване на възражение от притежател на нерегистрирана марка или на 
друг знак, използван в процеса на търговия с по-голям обхват от местния; 

3. Подаване на възражения от трети лица срещу регистрацията на марка; 
4. Предотвратяване на регистрацията на марки, които са идентични или сходни на марка, 

ползваща се с известност; 
5. Лицензионен договор за търговска марка (неизключителна лицензия); 
6. Такси и разноски, дължими в производствата пред Службата на Европейския съюз за 

интелектуална собственост. Разпределяне и възстановяване на разноски; 

7. Договор за сублицензия на търговска марка; 
8. Преобразуване на марка на Европейския съюз в национална марка; 
9. Претендиране на приоритет и старшинство за търговска марка; 
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10. Регистрация и действие на марката на Европейския съюз; 

11. Защита на марка на Европейския съюз. 

Модул "Правни сделки" 

Отново във връзка с новия Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на 

Европейския съюз е актуализирана следната сделка: 

 Лицензионен договор за търговска марка (изключителна лицензия). 

Въведени са два нови образеца: 

1. Договор за сътрудничество и съвместна дейност; 

2. Договор за сътрудничество/договор за партньорство. 

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Във връзка с приемането на нов Национален рамков договор за 

медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и 

Българския лекарски съюз за 2018 г. (ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 г., в сила от 

1.04.2018 г.,) са актуализирани следните 7 процедури: 

1. Условия и ред за сключване на договори за 2018 г. между Националната 

здравноосигурителна каса и изпълнители на болнична помощ по клинични пътеки; 
2. Условия и ред за сключване на договори за 2018 г. между Националната 

здравноосигурителна каса и изпълнители на болнична медицинска помощ по 

амбулаторни процедури; 

3. Условия и ред за сключване на договори за 2018 г. между Националната 
здравноосигурителна каса и изпълнители на болнична медицинска помощ по клинични 
процедури; 

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

5. Извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО и разрешаване отпускането на 
скъпоструващи лекарства, заплащани от НЗОК; 

6. Условия и ред за сключване на договори за отпускане на лекарствени продукти, 
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани 
напълно или частично от НЗОК; 

7. Условия и ред за сключване на договори за 2018 г. между Националната 
здравноосигурителна каса и изпълнители на извънболнична медицинска помощ; 

въведена е следната нова процедура: 

 Условия и ред за сключване на договори за 2018 г. между НЗОК и изпълнители на 
комплексно диспансерно наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания 
и психични заболявания. 

и са въведени новите образци: 

1. Заявление за сключване на договор за оказване на болнична помощ по клинични 

пътеки от лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, чл. 9, ал. 1 от 
ЗЛЗ или лечебно заведение по чл. 10, т. 3а и т. 3б от ЗЛЗ с разкрити легла; 

2. Заявление за сключване на договор за оказване на болнична помощ по амбулаторни 
процедури за 2018 г.; 

3. Заявление за сключване на договор за оказване на болнична помощ по клинични 

процедури за 2018 г.; 
4. Заявление за сключване на договор с НЗОК за изпълнение на комплексно диспансерно 

(амбулаторно) наблюдение; 
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5. Заявление за сключване на договор с НЗОК за оказване на извънболнична (първична 

и специализирана) медицинска помощ; 
6. Заявление от лечебно заведение за болнична помощ за сключване на договор с НЗОК 

по чл. 14, ал. 3 от НРД за медицинските дейности за 2018 г.; 
7. Типов договор за 2018 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки; 
8. Типов договор за 2018 г. за оказване на болнична помощ по амбулаторни процедури; 
9. Типов договор за 2018 г. за оказване на болнична помощ по клинични процедури; 
10. Типов договор за 2018 г. за изпълнение на комплексно диспансерно (амбулаторно) 

наблюдение; 
11. Декларация по образец - за изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение на 

лица с кожно-венерически заболявания; 
12. Декларация по образец - за изпълнение на комплексно диспансерно наблюдение на 

лица с психиатрични заболявания; 
13. Декларация относно осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗЗОЛ - 

приложение № 9А на НРД за медицинските дейности за 2018 г. 
14. Декларация на хартиен и електронен носител - приложение № 10А на НРД за 

медицинските дейности за 2018 г. 

Модул "Селско стопанство" 

Във връзка с измененията в Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за 

прилагане на схемите за директни плащания (ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г.), 

Наредба № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на 

млякото и условията и реда за признаване на организации на 

производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора 

на млякото и млечните продукти (ДВ, бр. 43 от 25.05.2018 г.) са 

актуализирани следните процедури: 

1. Условия и ред за ползване на земеделски земи; 

2. Признаване на организации на производители и техни асоциации, междубраншови 
организации и договорни отношения в сектора на млякото и млечните продукти; 

3. Условията и ред за сключване и регистрация на договорите за доставка на сурово 
мляко; 

4. Условия и ред за подпомагане по схемата за обвързано с производство подпомагане. 

Модул "Съобщения" 

Във връзка с измененията в Правилата за условията и реда за прехвърляне 

на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 

(ДВ, бр. 43 от 25.05.2018 г.), отмяната на Правилника за устройството, 

дейността, организацията на работа, числеността на Комисията за 

регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация и 

приемането на новия Устройствен правилник на Комисията за регулиране на 

съобщенията и на нейната администрация (ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г.) са 

актуализирани следните процедури: 

1. Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 

без конкурс или търг; 
2. Прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс; 

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

4. Регулиране на електронните съобщения. 

Модул "Транспорт" 

Във връзка с измененията в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за 

периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните 
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превозни средства (ДВ, бр. 38 от 8.05.2018 г.), ТАРИФА № 4 за таксите, 

които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по 

Закона за държавните такси ( бр. 39 от 11.05.2018 г.), НАРЕДБА № 33 от 

3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 

Република България (ДВ, бр. 48 от 8.06.2018 г., бр. 51 от 19.06.2018 г.), 

НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на 

пътници и товари (ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г.) са актуализирани следните 

процедури: 

1. Издаване на сертификат за техническа изправност на пътно превозно средство (ППС), 
съгласно Резолюция CEMT/CM/2005/9/FINAL; 

2. Условия и ред за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за 
проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС); 

3. Условия и ред за извършване на превоз на опасни товари; 

4. Регистрация на моторните превозни средства (МПС), собственост на чуждестранни 
физически и юридически лица; 

5. Издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (МПС); 

6. Издаване на лиценз за извършване на превоз на товари; 
7. Издаване лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за 

международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане; 
8. Издаване лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за 

международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане. 

Модул "Трудово-правни процедури" 

Актуализирани са следните формуляри във връзка с изм. и доп. на 

ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност (ДВ бр. 43/2018 г.): 

1. Заявление за упражняване на висококвалифицирана заетост; за упражняване на 

сезонна заетост; за преместване на вътрешнокорпоративен трансфер - Приложение № 
2; 

2. Декларация за осъществяване на краткосрочна заетост без разрешение за работа чрез 
регистрация - Приложение № 5; 

3. Декларация за осъществяване на краткосрочна заетост без разрешение за работа чрез 
регистрация на студенти в Република България по чл. 38 от ЗТМТМ - Приложение № 6; 

4. Декларация за осъществяването на заетост без разрешение за работа - Приложение № 
7. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Актуализирани са следните процедури, във връзка с РМС № 341 за броя на 

студентите и докторантите за 2018/19 учeбна година, РМС № 286 за таксите 

и новата Наредба № H-11 за условията и реда за приемане на курсанти и 

военнослужащи във ВВУ/ДВ, бр. 41 от 18.05. 2018 г.: 

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

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

3. Придобиване на образователна и научна степен "доктор"; 
4. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти; 
5. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен 

"доктор" в Република България; 
6. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование; 

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

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

в научните организации; 
9. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища; 

http://web.apis.bg/p.php?i=321774
http://web.apis.bg/p.php?i=322409
http://web.apis.bg/p.php?i=322407
http://web.apis.bg/p.php?i=2809256
http://web.apis.bg/p.php?i=290374
http://web.apis.bg/p.php?i=159983
http://web.apis.bg/p.php?i=2809284
http://web.apis.bg/p.php?i=2809296
http://web.apis.bg/p.php?i=3702292
http://web.apis.bg/p.php?i=3702327
http://web.apis.bg/p.php?i=2932958
http://web.apis.bg/p.php?i=3703366
http://web.apis.bg/p.php?i=162642
http://web.apis.bg/p.php?i=3070635
http://web.apis.bg/p.php?i=161728
http://web.apis.bg/p.php?i=161821
http://web.apis.bg/p.php?i=153936
http://web.apis.bg/p.php?i=161347
http://web.apis.bg/p.php?i=162336
http://web.apis.bg/p.php?i=440514
http://web.apis.bg/p.php?i=477887


10. Приемане на обучаеми във висшите военни училища; 

11. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за 
студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина; 

12. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите 
училища и научните организации; 

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

14. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 

академии и висшите военни училища; 
15. Начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовка на 

учениците от средните училища. 

Модул "Общински административно-правни процедури" 

Във връзка с изменението на Закона за туризма (ДВ бр. 37 от 4.05.2018 г., в 

сила от 4.05.2018 г.) са актуализирани следните процедури: 

1. Категоризиране на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, 

туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене; 
2. Категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. 

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Към процедурата "Подаване на декларация по реда на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество от лица, заемащи висши държавни и други длъжности" е 

сложена препратка към утвърдения образец на въпросната декларация 
http://www.ciaf.government.bg/pages/view/deklaracija-198/ 
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