Новости във връзка с марката на Европейския съюз;
актуализирани двадесет и седем процедури от образованието;
шест нови формуляра в модула за отбрана; …
Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец юли 2018 г.

Акценти






В модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност" е допълнена една
процедура във връзка с обнародването на две изцяло нови наредби по новия Закон за
частната охранителна дейност (в сила от 31.03.2018 г.): Наредба № 8121з-610 от
11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на
Закона за частната охранителна дейност и Наредба № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за
условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна
дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на
примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5,
ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г.,
в сила от 22.06.2018) е допълнена процедурата " Условия и ред за издаване на лиценз
за извършване на частна охранителна дейност и за регистрация на дейност по
самоохрана" и са въведени шест нови формуляра;
В модул "Трудово-правни процедури" във връзка с изменението на Наредбата за
работното време, почивките и отпуските (ДВ, бр. 58/2018 г. от 13.07.2018 г. , в сила
от 1.07.2018 г.) са актуализирани седем формуляра и са въведени като нови други
два;
В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" във връзка с
измененията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване (ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 1.07.2018 г.) са
въведени шестнадесет нови формуляра.

Модул "Интелектуална собственост"
Въведени са следните нови формуляри:
1. Заявка за вписване в списъка на професионалните представители по въпросите на
марката пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост съгласно
член 120 от Регламента за марките на Европейския съюз (Регламент за марките на
ЕС);
2. Молба за вписване в регистъра на съдружие от представители по индустриална
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 е актуализирана процедурата:


Права върху марка на Европейския съюз. Подаване на заявка за регистрация.

Модул "Правни сделки"
Във връзка с влизането в сила на нова Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за
условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на
платежни операции и за използване на платежни инструменти (ДВ, бр. 37 от
4.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г.) е актуализирана сделката:


Договор за банкова разплащателна сметка.

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"

Във връзка с обнародването на две нови наредби по новия Закон за
частната охранителна дейност (в сила от 31.03.2018 г.), а именно: Наредба
№ 8121з-610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че
отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност и
Наредба № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и
извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от
Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна
типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5,
ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 52 от
22.06.2018 г., в сила от 22.06.2018) е допълнена процедурата:


Условия и ред за издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност и
за регистрация на дейност по самоохрана;

както и са въведени следните нови формуляри:
1. Декларация за липса на задължения за удостоверяване на изискванията по ЗЧОД;
2. Декларация от лицето, че не е било член на управителен или контролен орган или
неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за
извършване на частна охранителна дейност;
3. Заявление за издаване на удостоверение, че търговецът отговаря на изискванията на
ЗЧОД за извършване на частна охранителна дейност;
4. Декларация за промени по ЗЧОД;
5. Заявление, че едноличният търговец/юридическо лице отговаря на изискванията на
глава втора от ЗЧОД;
6. Декларация за спазване на изискванията за извършваната частна охранителна
дейност, регламентирани в глава втора на ЗЧОД, с изключение на сключените преди
30 март 2018 г. договори за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията
на ЗОП.

Модул "Транспорт"
Във връзка с измененията в Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (бр. 53 от
26.06.2018 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Условия и ред за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по
отношение на устройства за ограничаване на скоростта;
2. Условия и ред за одобряване типа на устройство за ограничаване на скоростта като
отделен технически възел на моторно превозно средство;
3. Издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови моторни
превозни средства.

Модул "Селско стопанство"
Във връзка с измененията на Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и
реда за прилагане на схемите за директни плащания (бр. 57 от 10.07.2018
г.) е актуализирана следната процедура:


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

Модул "Трудово-правни процедури"
Във връзка с изменението на Кодекса на труда (ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г). е
актуализирана процедурата:


Полагане на извънреден труд.

Във връзка с отмяната на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси и приемането на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 7
от 19.01.2018 г.) е актуализирана процедурата:


Деклариране и установяване конфликт на интереси от лица, заемащи висши публични
длъжности.

Във връзка с изменението на Наредбата за работното време, почивките и
отпуските (ДВ, бр. 58/2018 г. от 13.07.2018 г. , в сила от 1.07.2018 г.) са
актуализирани седем формуляра:
1. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда от майката Приложение 7;
2. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение първо от Кодекса на
труда от бащата – Приложение 8;
3. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 5, изречение първо от
Кодекса на труда от осиновителката или от работника или служителя, който сам е
осиновил детето – Приложение 9;
4. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение първо от Кодекса на
труда от осиновителя – Приложение 10;
5. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение второ от Кодекса на
труда от родител на майката – Приложение 11;
6. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение трето от Кодекса на
труда от родител на майката или на бащата – Приложение 12;
7. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 3 от Кодекса на труда от родител
на работничка или на служителка, която сама е осиновила дете - Приложение 13.

Въведени са два нови формуляра:
1. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от Кодекса на
труда от родител на работник или на служител, който сам е осиновил дете Приложение № 13а;
2. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение второ от Кодекса на
труда (КТ) от родител на осиновителката или на осиновителя - Приложение № 10а.

Модул "Образование, наука и култура"
Във връзка с изменението на Наредбата за държавните изисквания за
приемане на студенти във висшите училища на Република България (ДВ, бр.
47 от 5. 06.2018 г.) и на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 49 от
12.06.2018 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Възлагане на обществена поръчка за графично оформление и отпечатване на
основните документи, издавани от висшите училища;
2. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни
изследвания в чужбина;
3. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето
образование;
4. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с
придобиване на висше образование;
5. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република
България;
6. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица,
завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни
висши училища;
7. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен
"доктор" в Република България;
8. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;

9. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните
организации;
10. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и
в научните организации;
11. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
12. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
13. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за
студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
14. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите
училища и научните организации;
15. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република
Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
16. Начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовка на
учениците от средните училища.

Във връзка с изменението на Наредба за условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби (ДВ, бр. 55 от 3.07.2018 г., в сила от
3.07.2018 г.) е актуализирана процедурата:


Отпускане на стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби

и формуляра:


Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби.

Във връзка с обнародването на нов Правилник за наблюдение и оценка на
научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и
научните организации, както и на дейността на Фонд "Научни
изследвания"(ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г.), доп. на ПМС № 90 за условията и
реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и
специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ,
бр. 55 от 3.07.2018 г., в сила от 1.07.2018 г. ), изменението на Правилника
за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ДВ, бр. 56 от 6.07.2018 г., в сила от 6.07.2018 г.) и Правилника за
прилагане на ЗЧРБ (ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) са
актуализирани процедурите:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
Освобождаване на лица, заемащи академична длъжност;
Придобиване на научна степен "доктор на науките";
Конкурсно финансиране на научна или художественотворческа дейност в държавните
висши училища;
Отнемане на научна степен;
Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
Заемане на академични длъжности "доцент" и "професор";
Заемане на академични длъжности "асистент" и "главен асистент";
Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на
академичния състав във висше училище.

Модул "Процедури за държавния служител"
Във връзка с обнародването на новия Закон за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 7
от 19.01.2018 г.) и изменението на Закона за държавния служител (ДВ, бр.
38 от 8.05.2018 г., в сила от 30.04.2018 г.) са актуализирани процедурите:

1. Деклариране и установяване конфликт на интереси от лица, заемащи висши публични
длъжности;
2. Възникване на служебно правоотношение (назначаване на държавен служител).

Във връзка с изменението на Наредбата за документите за заемане на
държавна служба (ДВ, бр. 48 от 8.06.2018 г.) е актуализирана процедурата:


Задължение за деклариране на имущество и интереси на държавните служители.

Модул "Околна среда"
Във връзка с обнародването на нов ПРАВИЛНИК за устройството и дейността
на регионалните инспекции по околната среда и водите (ДВ, бр. 49 от
12.06.2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) е актуализирана процедурата:


Изисквания за издаване на разрешително за отреждане на площадки, депа,
съоръжения и други инсталации за третиране на отпадъци.

Във връзка с изменението на Наредбата за излезлите от употреба моторни
превозни средства (ДВ, бр. 60 от 20.07.2018 г.) е актуализиран един
формуляр:


Декларация за предаване на компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба.

Модул "Областна администрация"
Във връзка с изменението на Закона за водите (ДВ, бр. 55 от 3.07.2018 г.) са
актуализирани следните процедури:
1. Осъществяване на защита при бедствия и функции на областния управител, свързани
с отбраната на Република България;
2. Функциониране, поддръжка и контрол върху водните обекти и съоръжения – държавна
собственост.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Във връзка с измененията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи
от държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила
от 1.07.2018 г.) са въведени като нови следните шестнадесет формуляра:
1. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна
неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове Приложение № 1;
2. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и
раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за остатъка до 410 дни - Приложение № 2;
3. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на
отпуск за бременност и раждане на основание чл. 50а от КСО за остатъка до 410 дни Приложение № 2a;
4. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на
основание чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на
основание чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни - Приложение № 3;
5. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на
основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за
остатъка до 410 дни - Приложение № 4;
6. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на
дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО Приложение № 5;

7. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от
КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до
5-годишна възраст - Приложение № 5а;
8. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на
дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6
месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни Приложение № 6;
9. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете
до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО - Приложение № 7;
10. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на
отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО Приложение № 8;
11. Удостоверение относно правото на парично обезщетение за временна
неработоспособност, бременност и раждане до 135 дни или при трудоустрояване по
болничен лист - Приложение № 9;
12. Удостоверение от осигурител относно правото на парично обезщетение при
бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на
дете до 5-годишна възраст по заявление-декларация - Приложение № 10;
13. Удостоверение от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение
при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване
на дете до 5-годишна възраст - Приложение № 11;
14. Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване
на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от
Кодекса на труда - Приложение № 15;
15. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице
по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО - Приложение № 17;
16. Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични
обезщетения и помощи - Приложение № 18.

Във връзка с изменението на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и
реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства,
отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до
завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст
от винетни такси при ползване на републиканските пътища (ДВ, бр. 59 от
17.07.2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) е актуализирана процедурата:


Освобождаване от винетни такси на лица с 50 и над 50 на сто намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане,

и формуляра:


Заявление-декларация от лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност за
получаване на безплатна едногодишна винетка.

Актуализирани са и процедурите:
1. Лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца;
2. Гарантирани вземания на работници и служители при обявяване на несъстоятелност
на работодателя.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"
Допълнена е процедурата "Предоставяне на защита от домашно насилие" с
раздел "Издаване на заповед за защита на дете", което е отразено и в
заглавието й;
Актуализирана е процедурата:



Издаване на свидетелство за съдимост.

Във връзка с промените в Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда
за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на
съгласие от министъра на правосъдието (ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г.) е
актуализирана процедурата:


Осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от лице с
обичайно местопребиваване в чужбина.

Модул "Финансови процедури"
Във връзка с изменението на ППЗАДС (ДВ, бр. бр. 60 от 20.07.2018 г., в сила
от 20.07.2018 г.) са актуализирани следните формуляри:
1. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител Приложение № 3;
2. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5;
3. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за
управление на данъчен склад - Приложение № 5а;
4. Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна - Приложение № 5в;
5. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните
складове (ЗАДС) - Приложение № 7а;
6. 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;
7. Искане за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за
акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7г;
8. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за
регистрация на регистриран получател - Приложение № 7е;
9. Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим
отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - Приложение № 7ж;
10. Искане за регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7и;
11. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за
регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7л;
12. Акцизен данъчен документ - Приложение № 14;
13. Документ за удостоверяване на предназначението на акцизните стоки и точния адрес
на мястото на доставка - Приложение № 14а;
14. Искане за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия - Приложение №
19а;
15. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешение за
търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19в.
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