Нова процедура за предотвратяване конфликт на интереси на
лица, заемащи публични длъжности в съдебната власт;
актуализации на финансови процедури във връзка с нов закон;
актуализирана процедура за защита на авторските права в
интернет пространството…
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В модул "Финансови процедури" основно са актуализирани две процедури във
връзка с отмяната на стария и приемането на нов Закон за мерките срещу изпирането
на пари (ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.). Приет е нов закон предвид множеството и
съществени промени, които се налагат в досегашната уредба на мерките срещу
изпирането на пари, и по-специално да се приведе българското законодателство в
пълно съответствие със и постигането на ефективно прилагане на изискванията на
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за
предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на
пари и финансирането на тероризма… С оглед изискванията на Директива (ЕС)
2015/849 са въведени мерки за превенция на използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари, които съгласно новия закон включват комплексна
проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и
тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на
информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга
информация за целите на закона, контрол върху дейността на задължените субекти и
обмен на информация. Редът за тяхното прилагане е предвидено да бъде доразвит в
Правилника за прилагане на закона.
В модул "Интелектуална собственост" е актуализирана първата от поредицата
процедури, които предстои да бъдат актуализирани по повод големите промени в
Закона за авторското право и сродните му права (ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 г., в сила от
29.03.2018 г.). Основните акценти са следните: държавата запазва ролята си при
одобряването на тарифите на организациите за колективно управление на права;
разписа се ясна процедура при договаряне на тарифи, респективно при непостигане
на съгласие с браншовите организации; контролът по спазването на ЗАПСП се
децентрализира и след 9 месеца общините ще поемат контролни функции при
публично изпълнение на музика; въвежда се солидарна отговорност на залите при
организирани концерти, ако не изискват документ/доказателство за уредени авторски
права, както и предоставянето на сетлист 3 дни преди събитието от страна на
организатора. Промените са свързани с въвеждането на Директива на Европейския
Съюз и Съвета на Европа от 2014 година. Нашата страна трябваше да въведе тази
Директива до април 2016 г., но това не се случи.
В модул "Съобщения" има 6 актуализации във връзка с приемането на нов Закон за
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ДВ, бр. 21 от
9.03.2018 г., в сила от 9.03.2018 г.). Със закона се въвеждат разпоредби на
европейска директива за мерките за намаляване разходите за разгръщане на
високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Кабелните електронни съобщителни
мрежи ще се разполагат подземно с някои изключения. Със закона се въвежда
задължение в нови сгради в режим на съсобственост, както и в съществуващи сгради,
в които се предвижда основен ремонт, да се изгражда вътресградна физическа
инфраструктура за разполагането на високоскоростни мрежи.

Модул "Финансови процедури"
Във връзка с отмяната на стария и приемането на нов Закон за мерките
срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г. ) са
актуализирани следните процедури:

1. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу
изпирането на пари.

Модул "Интелектуална собственост"
В модул "Интелектуална собственост" е актуализирана " Производство за
защита на авторски права в интернет пространството", която е първата от
поредицата процедури, които предстои да бъдат актуализирани по повод
големите промени в Закона за авторското право и сродните му права (ДВ,
бр. 28 от 29.03.2018 г., в сила от 29.03.2018 г.).

Модул "Съобщения"
Във връзка с приемането на новия Закон за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура (ДВ, бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от
9.03.2018 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
без конкурс или търг;
2. Процедура по първично и вторично предоставяне на номера от Националния
номерационен план;
3. Процедури по резервиране на номерационен капацитет от националния номерационен
план;
4. Регулиране на електронните съобщения;
5. Издаване на разрешение за осъществяване на електронни съобщения;
6. Изграждане на електронна съобщителна инфраструктура. Сервитути. Право на
ползване.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Във връзка с измененията в КСО (ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 1.04.2018
г., някои в сила от 18.11.2018 г.) и наредбите относно допълнителното
пенсионно осигуряване са актуализирани следните процедури:
1. Допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни
фондове;
2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни
фондове;
3. Подаване на заявление за избор на професионален фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване;
4. Подаване на заявление за избор на универсален фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване;
5. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволни пенсионни фондове;
6. Осигурителни вноски и индивидуална партида във фондовете за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване;
7. Права на осигурените лица и пенсионерите в доброволен пенсионен фонд;
8. Прехвърляне на натрупани средства по индивидуалната партида на осигуреното лице
от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
9. Промяна на участието и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида
на осигуреното лице от един в друг съответен фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване;
10. Служебно разпределение на лицата, неизбрали универсален или професионален
пенсионен фонд;
11. Данъчни облекчения при осигуряване във фондове за допълнително пенсионно
осигуряване;
12. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволни пенсионни фондове
по професионални схеми;

13. Права на осигурените лица във фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми;
14. Права на осигурените лица в универсален пенсионен фонд.

Модул "Трудово-правни процедури"
Във връзка с приемане на Национален план за действие по заетостта през
2018 г. с РМС № 24 от 19.01.2018 г. са актуализирани следните процедури:
1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни над 55-годишна възраст;
2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи;
3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с
трайни увреждания или от специализирани институции;
4. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица, освободени от
местата за лишаване от свобода;
5. Насърчаване на безработни лица към самостоятелна заетост;
6. Насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания;
7. Насърчаване наемането на работа на безработни лица с недостигащ осигурителен стаж
за пенсиониране;
8. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни на работни
места, разкрити в икономически дейности, подпомагащи опазването на околната
среда;
9. Подпомагане на лица, полагащи постоянни грижи за хора с увреждания - дейност
"Личен асистент";
10. Обучение на възрастни, организирано от Агенцията по заетостта.

Във връзка с обн. на нов Закон за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) e
въведена новата процедура:


Процедура по предотвратяване конфликт на интереси на лица, заемащи публични
длъжности в съдебната власт

и са актуализирани следните две процедури:
1. Противодействие на корупцията чрез деклариране на несъвместимост от лица,
заемащи публични длъжности;
2. Процедура по предотвратяване конфликт на интереси на лица, заемащи публични
длъжности.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"
Във връзка с изменението и допълнението на Условия и ред за сключване
на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично (ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от
1.04.2018 г.) е актуализиран следният образец:


Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично
от НЗОК/РЗОК.

Във връзка с промените в Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда
за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени

продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето е
основно актуализирана следната процедура:


Задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти,
заплащани напълно или частично със средства от бюджета на НЗОК.

Модул "Ветеринарномедицински процедури"
Във връзка с промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ,
бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) са актуализирани
процедурите:
1. Износ на животни и зародишни продукти;
2. Регистрация на обекти за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и
храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, и на
продукти, получени от странични животински продукти.

Модул "Образование, наука и култура"
Актуализирани са следните процедури:
1. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на
академичния състав във висше училище;
2. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните
организации;
3. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.

Модул "Селско стопанство"
Във връзка с изменението на Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на
мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от
същата дата), Наредба № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските
територии без промяна на предназначението им (ДВ, бр. 19 от 2.03.2018 г.)
са актуализирани следните процедури:
1. Условия и ред за подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие";
2. Строителство в горите и земите в горския фонд;
3. Условия и ред за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на горски
пътища;
4. Подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания;
5. Условия и ред за прилагане на схемите за директни плащания;
6. Условия и ред за ползване на земеделски земи;
7. Условия за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Модул "Транспорт"
Във връзка с изменението на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и
реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 33 от
17.04.2018 г.) е актуализиран текстът на следнaтa процедурa:


Условия и ред за извършване на превоз на опасни товари.
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