
Актуализирани двадесет и две процедури за образованието; 

двадесет и два променени формуляра за плащанията от ДОО в 

сила от 1 юли; актуализиран образеца на Вътрешните правила 

срещу прането на пари и финансирането на тероризма и 

процедурите за това…  

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец юни 2019 г.  

Акценти  

 В модул "Финансови процедури" във връзка с поредните и засега последни 
промени в Закона за мерките срещу прането на пари (ДВ, бр. 37 от 7.05.2019 г. 
и бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) са актуализирани процедурите " 
Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 
финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари" (заедно 
с примерния образец към нея на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване 
изпирането на пари и финансирането на тероризма) и " Събиране, съхраняване и 
разкриване на информация по Закона за мерките срещу изпирането на пари". С бр. 37 
на ДВ се изменя и чл. 63, ал. 5 от ЗМИП по начин, че все пак се ограничава кръга на 
задължените да декларират действителните си собственици лица. По-конкретно: не 
подлежат на вписване действителните собственици при следната хипотеза: ако едно 
юридическо лице (първо ЮЛ) е собственост на едно или няколко други български 
юридически лица и ако физическите лица, които се явяват крайните действителни 
собственици на капитала на първото ЮЛ, са вписани в Търговския регистър по 
партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица. Подлежат на 
вписване действителните собственици при следната хипотеза: ако едно юридическо 
лице е собственост на едно или няколко други чуждестранни юридически лица. 
Относно задължени лица по чл. 4 от ЗМИП, като например счетоводните 
кантори: удължава се срокът за привеждане в съответствие на вътрешните правила 
със ЗМИП, който е указан да бъде в срок до шест месеца от публикуването на 
резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС, за 
което агенцията ще уведомява средствата за масово осведомяване.  Също така отпада 
изпращането в ДАНС на вътрешните правила, което в предишната версия на закона 
следва да се извърши от лицата до 12 май 2019 г. Една от основните цели на 
последното изменение (с бр. 42 на ДВ ) е предприемане на действия за намаляване 
на административната тежест за задължените по закона субекти, чрез отпадане на 
режима за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на 
изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция "Финансово 
разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност". Задължителното 
утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността контролните органи 
на агенцията да извършват проверки по документи за спазване изискванията на чл. 
101 - 105 от закона.  Друга основна цел е приемането на ефективни, отчитащи 
спецификата на националната правна система, транспониращи мерки по отношение на 
лицата, упражняващи адвокатска дейност. Отчетено е, че според чл. 134, ал. 1 
Конституцията адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се, като 
същевременно е конституционно определена и нейната основна функция - да 
подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни 
интереси.  

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"  

Във връзка с последните изменения на КСО (ДВ, бр. 12 от 8.02.2019 г. и бр. 
35 от 30.04.2019 г.) са актуализирани процедурите:  

1. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволни пенсионни фондове 
по професионални схеми;  

2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни 
фондове;  
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3. Права на осигурените лица и пенсионерите в доброволен пенсионен фонд;  
4. Ред за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория 

труд;  
5. Права на осигурените лица в универсален пенсионен фонд;  
6. Права на осигурените лица във фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми.  

Във връзка с обнародването на Правилника за прилагане на хората с 
увреждания (ДВ, бр. 27 от 2.04.2019 г., в сила от 1.04.2019 г.) и 
обнародването на нови заповеди са актуализирани следните процедури:  

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

2. Целеви помощи за хората с увреждания;  
3. Издаване на удостоверение за регистрация на специализирано предприятие и 

кооперация на хора с увреждания;  
4. Освобождаване от винетни такси на лица с 50 и над 50 на сто намалена 

работоспособност или вид и степен на увреждане.  

Във връзка с изменението на Наредба за паричните обезщетения и помощи 
от държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г., в сила 
от 17.05.2019 г.) са въведени като нови следните формуляри (в сила от 
1.07.2019 г. са всичките 21 изменени формуляра):  

1. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна 
неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове - 
Приложение № 1 (в сила от 1.07.2019 г.);  

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 
(в сила от 1.07.2019 г.);  

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 № 2а (в сила от 1.07.2019 г.);  

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 (в сила от 1.07.21019 г.);  

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 (в сила от 1.07.2019 г.);  

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 (в сила от 1.07.2019 г.);  

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 (в сила от 1.07.2019 г.);  

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 (в сила от 1.07.2019 г.);  

9. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете 
до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО - Приложение № 7 (в сила от 
1.07.2019 г.);  

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 (в сила от 1.07.2019 г.);  

11. Удостоверение относно правото на парично обезщетение за временна 
неработоспособност, бременност и раждане до 135 дни или при трудоустрояване по 
болничен лист - Приложение № 9 (в сила от 1.07.2019 г.);  

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 (в сила от 
1.07.2019 г.);  
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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 (в сила от 1.07.2019 г.);  

14. Придружително писмо на основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата за паричните 
обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - Приложение № 12 (в 
сила от 1.07.2019 г.);  

15. Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на 
документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на 
упълномощено лице - Приложение № 13 (в сила от 1.07.2019 г.);  

16. 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 (в сила от 1.07.2019 г.);  

17. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО - 
Приложение № 16 (в сила от 1.07.2019 г.);  

18. 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 (в сила от 
1.07.2019 г.);  

19. Придружително писмо на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните 
обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и чл. 27 от Регламент 
на Съвета (ЕО) № 987/2009 - Приложение № 19 (в сила от 1.07.2019 г.);  

20. Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични 
обезщетения и помощи - Приложение № 18;  

21. Заявление-декларация от осигурител за промяна на "съответното ТП на НОИ" - 
Приложение № 20.  

Модул "Финансови процедури"  

Във връзка с изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари 
(ДВ, бр. 37 от 7.05.2019 г. и бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) 
са актуализирани процедурите:  

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. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането 
на тероризма – образец;  

3. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу 
изпирането на пари.  

Модул "Обществени поръчки"  

Във връзка с изменението на ППЗОП (ДВ, бр. 17 от 2019 г.) са 
актуализирани следните процедури:  

1. Възлагане на обществени поръчки в Министерството на отбраната;  
2. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез конкурс за проект;  
3. Възлагане на обществени поръчки чрез рамкови споразумения;  
4. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез конкурс за проект;  
5. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез ограничена процедура.  

Модул "Транспорт"  

Във връзка с изменението на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за 
регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно 
отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните 
превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на 
данни за регистрираните пътни превозни средства (ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 

г., в сила от 1.07.2019 г.) е актуализиран следния формуляр:  

 Декларация за придобиване на собственост върху превозно средство.  
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Модул "Образование, наука и култура"  

Във връзка с приемане на Решение № 233 на МС от 25 април 2019 г. за 
утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните 

висши училища за учебната 2019/2020 г., Решение № 241 от 25 април 2019 
г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти 
във висшите училища и научните организации на Република България през 
учебната 2019 - 2020 година, както и във връзка с изменението на Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 42 от 
28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) и Правилника на Фонд "Научни 
изследвания", както и Наредба № 6 за военномедицинска експертиза (ДВ, 
бр. 44 от 4.06.19 г.) са актуализирани следните процедури:  

1. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и 
професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други 
държави;  

2. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;  
3. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни 

изследвания в чужбина;  
4. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република 

България;  
5. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";  
6. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;  
7. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, 

завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни 
висши училища;  

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

9. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;  
10. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;  
11. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;  
12. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско 

гражданство по натурализация;  
13. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на 

академичния състав във висше училище;  
14. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните 

организации;  
15. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;  
16. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и 

в научните организации;  
17. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;  
18. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;  
19. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за 

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

училища и научните организации;  
21. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република 

Македония, за студенти, докторанти и специализанти;  
22. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните 

академии и висшите военни училища.  

Модул "Общински административно-правни процедури"  

Във връзка с обнародването на нов Закон за физическото възпитание и 
спорта (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г.) и обнародването 
на нов Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и 
спорта (ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) са 

актуализирани следните процедури:  
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1. Предоставяне за безвъзмездно ползване на спортни обекти - собственост на държавата 
и общините;  

2. Концесия върху спортни обекти.  

Модул "Енергетика"  

Актуализирана е следната процедура:  

 Издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от 
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.  

Въведен е следният нов образец:  

 Заявление по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и 
отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от 
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.  

Модул "Митнически процедури"  

Актуализирана е следната процедура:  

 Митническо складиране.  

Модул "Интелектуална собственост"  

Във връзка с приети изменения и допълнения в Закона за авторското право 
и сродните му права (ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г.) е актуализирана следната 
процедура:  

 Производство за защита на авторски права в интернет пространството.  

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"  

Във връзка с промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия (ДВ, бр. 37 от 7.05.2019 г.) е 
актуализирана следната процедура:  

 Издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и 
пиротехнически изделия.  

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД  
Представяне на "АПИС ПРОЦЕДУРИ"   
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