
Нови две процедури за здравеопазването с нови единадесет 

образеца; три нови процедури и в модула за общи съдебни и 
административни процедури; нова процедура за апорт на 

вземане в ООД и удължаване на срока на ликвидация … 

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец април 2017 г. 

Акценти 

 В модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" са въведени две нови 
процедури: "Условия и ред за сключване на договори за 2017 г. между Националната 
здравноосигурителна каса и изпълнители на извънболнична медицинска помощ" и 

"Условия и ред за сключване на договори за 2017 г. между Националната 

здравноосигурителна каса и изпълнители на болнична помощ по клинични пътеки." 
във връзка с новите рамкови договори за медицинските и денталните дейности за 2017 
г. Наред с тях са въведени 11 нови образци на заявления, декларации и типови 
договори с НЗОК; 

 В модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел" е 

допълнена относно удължаване на срока на ликвидация на ООД процедурата 
"Прекратяване на ООД (ЕООД) с ликвидация", като се посочва, че удължаването на 
срока може да е свързано със завеждане на съдебни процеси от и срещу дружеството, 
с новооткрито имущество, с необходимост от издаване на документи, свързани със 
събиране на дружествени вземания, изплащане на задължения и т.н. Приложени са и 
образците на "Протокол от общо събрание на ООД за вземане на решение за 

удължаване на срока на ликвидация" и "Предложение от ликвидатора за удължаване 
срока на ликвидация". Също така в модула е въведена новата процедура "Апорт на 
вземане в капитала на ООД"; 

 В модул "Общи съдебни и административни процедури" са въведени три нови 

процедури: "Присъждане и събиране на разноски в полза на съда", "Постановяване и 
обжалване на решение за развод", "Установяване на произход по Семейния кодекс". В 
същия модул е допълнена относно предоставяне на ползването на семейното жилище 
след развода процедурата "Развод поради разстройство на брака", като са разгледани 
различните хипотези, обусловени от това чия собственост е жилището. 

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" 

Във връзка с новите Национален рамков договор за медицинските дейности 

за 2017 г. (ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г., в сила от 1.04.2017 г.) и Национален 

рамков договор за денталните дейности за 2017 г. (ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 

г., в сила от 1.04.2017 г.) са въведени следните нови процедури: 

1. Условия и ред за сключване на договори за 2017 г. между Националната 

здравноосигурителна каса и изпълнители на извънболнична медицинска помощ;  
2. Условия и ред за сключване на договори за 2017 г. между Националната 

здравноосигурителна каса и изпълнители на болнична помощ по клинични пътеки.  

Въведени са и следните нови образци: 

1. Заявление за сключване на договор с НЗОК за оказване на извънболнична (първична 

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

по чл. 14, ал. 3 от НРД за медицинските дейности за 2017 г.; 

3. Заявление за сключване на договор за оказване на болнична помощ по клинични 
пътеки от лечебни заведения за болнична помощ; 

4. Заявление за сключване на договор за оказване на извънболнична (първична и 

специализирана) дентална помощ; 
5. Декларация относно осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗЗОЛ (по 

приложение № 10 на НРД за медицинските дейности за 2017 г.); 
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6. Декларация на хартиен и електронен носител по образец, посочен в приложение № 11 

на НРД за медицинските дейности за 2017 г.; 
7. Декларация за наличие на документална система за проследяване на лекарствените 

продукти, заплащани от НЗОК извън стойността на КП и АПр. 
8. Декларация за дейността на лечебното заведение за извънболнична дентална помощ 

(по приложение № 5 към НРД за денталните дейности за 2017 г.); 
9. Декларация по чл. 86, ал. 4 от НРД за денталните дейности за 2017 г. (за 

обстоятелството, че здравноосигурителните права на лицето не са прекъснати); 

10. Типов договор за оказване на първична извънболнична дентална помощ; 
11. Типов договор за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Във връзка с Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за 

условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение 

студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на 

Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на 

защитените специалности, във връзка с Тарифа № 4 за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за 

държавните такси (ДВ, бр. 24/21.03.2017 г.), във връзка със Заповед на 

министъра на отбраната № ОХ-351/10.04.2017 г. относно Обявяване на 

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2017 г., 

са актуализирани следните процедури: 

1. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република 

България; 
2. Придобиване на образователна и научна степен "доктор"; 
3. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти; 

4. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен 
"доктор" в Република България; 

5. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование; 
6. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните 

организации; 
7. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища; 

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

9. Приемане на докторанти във висши военни училища, военни академии и научни; 
10. Приемане на учащи във висшите военни училища; 
11. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република 

Македония, за студенти, докторанти и специализанти; 
12. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за 

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

училища и научните организации; 
14. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни 

изследвания в чужбина; 
15. Конкурсно финансиране на научна или художественотворческа дейност в държавните 

висши училища; 

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

17. Начална и/или специална военна подготовка на студенти и подготовка на ученици от 
средните училища. 

Модул "Трудово-правни процедури" 

Актуализирана е процедурата: 

 Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни младежи за стажуване или 
обучение. 
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Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел" 

Въведена е новата процедура: 

 Апорт на вземане в капитала на ООД. 

Към процедурата "Намаляване на капитала на дружество с ограничена 

отговорност" е приложен нов образец: 

 Декларация по чл. 151, ал. 2 от Търговския закон. 

Допълнена е относно удължаване на срока на ликвидация на ООД 

процедурата: 

 Прекратяване на ООД (ЕООД) с ликвидация. 

Модул "Общи съдебни и административни процедури" 

Въведени са новите процедури: 

1. Присъждане и събиране на разноски в полза на съда; 

2. Постановяване и обжалване на решение за развод; 
3. Установяване на произход по Семейния кодекс. 

Допълнена е относно ползването на семейното жилище процедурата: 

 Развод поради разстройство на брака. 

Модул "Общински административно-правни процедури" 

Допълнена е относно припознаване и оспорване на припознаване от чужд 

гражданин процедурата: 

 Припознаване.  

Модул "Интелектуална собственост" 

Допълнена е с наследяване на право на търговска марка процедурата: 

 Национална регистрация на марка на територията на Република България. 

Модул "Финансови процедури" 

Във връзка с измененията и допълненията на Правилника за прилагане на 

Закона за данък върху добавената стойност (ДВ бр. 24 от 21.03.2017 г.) са 

актуализирани текстовете на следните процедури: 

1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност; 

2. Дерегистрация по ЗДДС; 
3. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност; 
4. Приспадане на данъчен кредит и справка за извършеното приспадане; 
5. Възстановяване на данъчен кредит. 

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" 
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Във връзка с изменението на Наредбата за реда и начина за информиране 

на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на 

гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (ДВ, бр. 29 от 

7.04.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) са въведени като нови следните 

формуляри: 

1. Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и 

парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други 
нормативни актове - Приложение № 1; 

2. Декларация към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за информиране на 
работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания 
при несъстоятелност на работодателя - Приложение № 2; 

3. Декларация по чл. 7 от Закона за гарантираните вземания на работниците и 

служителите при несъстоятелност на работодателя - Приложение № 3; 
4. Заявление-декларация за отпускане на гарантирано вземане по ЗГВРСНР - 

Приложение № 4; 
5. Справка за размера на изплатените гарантирани вземания и внесените данъци и 

запори - Приложение № 5. 

Във връзка с изменението на Наредбата за отпускане и изплащане на 

паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр 29 от 7.04.2017 г., в сила от 

1.01.2017 г.) са въведени като нови следните формуляри: 

1. Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 

и/или 231 от ЗОВСРБ; 
2. Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а 

от КСО; 
3. Заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от 

починало лице; 

4. Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за 
безработица; 

5. Заявление за сключване на договор за оказване на извънболнична (първична и 
специализирана) дентална помощ. 

НОВОСТИ - АРХИВ  
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