НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Новата наредба за разглеждане на
спорове по ЗМГО; документи за онлайн магазин и рекламации;
още три приобщени към новия модул процедури; двадесет и
пет процедури за образованието актуализирани …
Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец март 2022 г.

Акценти






В модул "Интелектуална собственост" във връзка с новата Наредба за
разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, бр.
19 от 8.03.2022 г., в сила от 8.03.2022 г.) са актуализирани относимите процедури.
Новата наредба има за цел постигане на съответствие на подзаконовата нормативна
уредба, свързана с оформянето, подаването и разглеждането на опозиции, с
разпоредбите на приетия нов Закон за марките и географските означения (обн., ДВ,
бр. 98 от 13 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г.). С нея се
уреждат процедурите, които са въведени за първи път с новия ЗМГО, както и
измененията в реда и условията за водене на производствата по спорове, които са
променени или допълнени в новия ЗМГО. Въвеждат се ясни и подробни правила за
административния ред, приложим в съответните производства, конкретизирани са
текстовете, свързани със съдържанието и реквизитите на жалбите и исканията. Поподробно са посочени доказателствата, които са необходими във връзка с правните
основания по жалбите или исканията, определени са правилата, които се прилагат при
представянето на материали и доказателства;
В модул "Търговци" са въведени тринадесет нови примерни образци за
уреждане на взаимоотношенията между онлайн магазин и склад, където се съхраняват
обикновено стоките, търгувани онлайн, както и най-вече образци на документи,
свързани с изпълнение на задълженията на онлайн търговеца по отношение на
търговската гаранция и рекламациите, като правната основа е ЗЗП и Закона за
предоставяне на цифрово съдържание;
В модул "Семейно и наследствено право - специфични и международни
аспекти" са приобщени три процедури : " Издаване на европейско удостоверение за
наследство", " Признаване в България на завещания с международен елемент.
Приложение на института на завещанието в различните правни системи" и " Приложно
поле на Регламент (ЕС) № 650/2012 г. в областта на наследяването и относно
създаването на европейско удостоверение за наследство. Приложимо право". Основна
стъпка за улесняване на трансграничното наследяване e приемането на въпросния
Регламент (ЕС) № 650/2012 г. Тези правила се прилагат за наследяването на онези,
които са починали на или след 17 август 2015 г. Съгласно този Регламент
трансграничното наследяване се третира съгласно един закон и от един-единствен
орган. По принцип съдилищата на държавата-членка, в която гражданите са имали
последното си обичайно местопребиваване, ще бъдат компетентни и ще се прилага
правото на тази държава-членка. Въпреки това, гражданите могат да изберат
приложимо право за тяхното наследяване да бъде правото на държавата им по
гражданство. По този начин се избягват паралелни производства с евентуално
противоречиви съдебни решения. Това гарантира, че решенията, взети в държавачленка, се признават в целия Съюз, без да е необходима специална процедура.
Регламентът въвежда и Европейско удостоверение за наследство. Този документ,
издаден от органа, който се занимава с наследяването, може да се използва от
наследници, изпълнители на завещания и управители на наследството, за да докажат
статута си и да упражняват правата или правомощията си в други държави-членки.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"
Във връзка с обнародването на Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2022 г. (Oбн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила
от 1.01.2022 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2022 г. (Oбн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.) са
актуализирани процедурите:

1. Внасяне на здравноосигурителни вноски;
2. Подаване на декларация "Данни за възникване на задължение за внасяне на
здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40,
ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване";
3. Достъп на задължително здравноосигурените в Република България лица до болнична
помощ по клинични пътеки.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 9 от 11.02.2003 г.
за медицинското обслужване на корабите (ДВ, бр. 15 от 22.02.2022 г.) е
актуализирана процедура:


Организация, условия и ред за оказване на медицинска помощ при спешни състояния
в Република България.

В модула са въведени образците:
1. Допълнително споразумение към договор за отпускане на лекарствени продукти на
ветераните от войните;
2. Декларация за осигуряване на необходимите количества помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с
увреждания.

Модул "Семейно и наследствено право- специфични и международни
аспекти"
Допълнени съобразно изискванията на най-новия модул са следните
процедури:
1. Признаване в България на завещания с международен елемент. Приложение на
института на завещанието в различните правни системи;
2. Издаване на европейско удостоверение за наследство;
3. Приложно поле на Регламент (ЕС) № 650/2012 г. в областта на наследяването и
относно създаването на европейско удостоверение за наследство. Приложимо право.

Модул "Търговци"
Въведени са следните нови образци:
1. Общи условия на онлайн магазин за продажба на стоки - като приложение към
"Условия и ред за предоставяне на търговска гаранция на стоките", "Условия и ред за
предявяване на рекламация по ЗЗП и по Закона за предоставяне на цифрово
съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки", както и наред със следващия
образец;
2. Договор за услуги по складиране и доставка на стоки между онлайн магазин и склад –
като приложение към "Извършване на продажби чрез електронен магазин", "Правна
защита при онлайн пазаруване" и към "Договор за продажба от разстояние";
3. Заявление за предоставяне на търговска гаранция съгласно чл. 40 от Закона за
предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки - с
препратки както предишния образец, като има препратка и от "Общи условия на
онлайн магазин за продажба на стоки" ;
Като приложения към процедурата " Условия и ред за предявяване на рекламация по ЗЗП и по
Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки" са
въведени и следните нови образци:
4.
5.
6.
7.

Опис на изпратените стоки;
Акт за отказ от стока;
Регистър на предявените рекламации;
Акт за рекламация на стока;

8. Акт за рекламация на услуга/разваляне на договора;
9. Акт за приемане/ удовлетворяване на рекламация на услуга;
10. Заявление за разваляне на договор и връщане на платена сума на основание чл. 36 от
ЗПЦСЦУПС;
11. Констативен протокол за получена стока при направена рекламация;
12. Констативен протокол за невъзможност за поправка/замяна на стока;
13. Уведомление за невъзможност да бъде удовлетворена рекламация на услуга.

Модул "Финансови процедури"
Във връзка с измененията в Закона за регистър БУЛСТАТ (ДВ, бр. 16 от 2022
г., в сила от 25.02.2022 г.) е актуализирана процедурата:


Регистрация по БУЛСТАТ

и е въведен новия формуляр:


Заявление за регистрация относно физическо лице по чл. 3, ал. 1, т. 9 или осигурител
по чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ - РБ-2.

Актуализирана е процедурата:


Издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Във връзка с новия ЗБДОО за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила
от 1.01.2022 г.) и изменението на КСО (бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от
1.01.2022 г.) са актуализирани процедурите:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Определяне на максимален размер на получаваните една или повече пенсии;
Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
Определяне на нова пенсия по чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване;
Изменение на пенсиите;
Отпускане на наследствена пенсия;
Отпускане на социална пенсия;
Придобиване право на пенсия от военнослужещите;
Отпускане на пенсия за инвалидност;
Същност и ред за използване на ваучерите за храна;
Условия и ред за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като
оператор на ваучери за храна;
Обществено осигуряване на лицата, работещи по трудово или по служебно
правоотношение;
Елементи на възнаграждението и/или доходите, върху които се правят осигурителни
вноски;
Обезщетения и помощи по краткосрочното обществено осигуряване на лицата,
упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци,
съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски стопани и
тютюнопроизводители;
Обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или
занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски
дружества и регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
Задължително осигуряване за безработица;
Ред за изплащане на помощи от ДОО в случаите на инвалидност и смърт на
осигуреното лице;
Ред за осигуряване на автора според вида на правоотношението, по което изработва
произведението;
Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск по чл.
163, ал. 10 КТ;

19. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск при
раждане на дете по чл. 163, ал. 8 от КТ;
20. Осигуряване и осигурителен стаж на лицата по време на оставане без работа;
21. Ред за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица;
22. Гарантирани вземания на работници и служители при обявяване на несъстоятелност
на работодателя;
23. Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български
работодател или с посредничеството на българска организация;
24. Осигуряване на работещите пенсионери.

Във връзка с изменението на ЗХУ (ДВ, бр. 18 от 2022 г.), представляващо
промяна на датата на влизане в сила на предишното изменение, е
актуализирана процедурата:


Целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия.

Във връзка с изменението на ЗДДФЛ (ДВ, бр. 17 от 1.03.2022 г., в сила от
1.01.2022 г.) са актуализирани процедурите:
1. Ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ;
2. Условия и ред за внасяне на окончателен данък за доходи от източник в България и
чужбина;
3. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Във връзка с приемането на ЗДБРБ за 2022 г. (Oбн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022
г., в сила от 1.01.2022 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.

Модул "Интелектуална собственост"
Във връзка с обн. на новата Наредба за разглеждане на спорове по Закона
за марките и географските означения, приета с ПМС № 23 от 2.03.2022 г.,
обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2022 г., в сила от 8.03.2022 г. са актуализирани
следните процедури:
1. Производство по спорове в Патентно ведомство по Закона за марките и географските
означения;
2. Отмяна и заличаване на регистрацията на търговска марка;
3. Регистрация на географско означение. Вписване на ползвател на регистрирано
географско означение.

Модул "Образование, наука и култура"
Във връзка с издадена Заповед на постоянния секретар на отбраната на
Република България № OX - 188/ 24.02. 2022 год. относно "Обявяване на
Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища
през 2022 г., за обучение на военнослужещи и цивилни служители от
Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия" и самия Регистър
https://www.mod.bg/bg/doc/zapovedi/2022/ са актуализирани следните
процедури:
1. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
2. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;

3. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните
академии и висшите военни училища.

Във връзка с обнародването на ЗДБРБ за 2022 год. (ДВ, бр. 18 от 4 март
2022 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
2. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни
изследвания в чужбина;
3. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните
висши училища;
4. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република
България;
5. Придобиване на научна степен "доктор на науките";
6. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
7. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
8. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица,
завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни
висши училища;
9. Заемане на академични длъжности "доцент" и "професор";
10. Заемане на академични длъжности "асистент" и "главен асистент";
11. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен
"доктор" в Република България;
12. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
13. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
14. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
15. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на
академичния състав във висше училище;
16. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните
организации;
17. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
18. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и
в научните организации;
19. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
20. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
21. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за
студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
22. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите
училища и научните организации;
23. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република
Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
24. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните
академии и висшите военни училища;
25. Начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовка на
учениците от средните училища.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"
Във връзка с изменението на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и
организацията на дейността на бюрата за съдимост с ДВ, бр. 109 от
21.12.2021 г., с което се отлага влизането в сила на предишните големи
изменения за 1 септември 2022 г., са променени заглавията на всички
приложения към нея, начертани като формуляри.
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