Нови и актуализирани са съдебните формуляри за
връчването по ГПК и по заповедното производство;
актуализирани осемнадесет процедури по образованието;
актуализирани седем транспортни процедури; …
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В модул "Транспорт" са актуализирани седем процедури и по измененията в
Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 59 от
2018 г.). Тези промени в закона са всъщност национални законодателни мерки,
свързани с прилагане на Регламент на Европейския парламент от септември 2016 г.
относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови
замърсители. Приемат се и изискванията за одобряване на типа на двигателите с
вътрешно горене за извънпътна техника. Основната цел е да се намалят емисиите на
газообразни замърсители и емисиите на прахови частици от двигатели, монтирани на
земеделска и горска техника. Въвеждат се разпоредби относно дейностите по
придобиване на правоспособност за работа със земеделската и горската техника в
съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност. Определят се изискванията за
издаване на удостоверение за регистрация за извършване на обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност за работа с машините;
В модул "Образование, наука и култура" по изменението на Правилника за
прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ,
бр. 56, в сила от 6.07.2018 г.) и на Закона за чужденците в Република България (ДВ,
изм., ДВ, бр. 56 от 2018 г.) са актуализирани осемнадесет процедури. Промените
в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в
Република България са с цел да се осигури съответствие с направените изменения и
допълнения в Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ,
бр. 30 от 3.04.2018 г., в сила от 4.05.2018 г.). Акцент на промените е създаването на
условия за обективно и безпристрастно прилагане на минимални национални
изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата или
спортната дейност на кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на
академични длъжности във висшите училища и научните организации. Националните
изисквания са изготвени по групи показатели за различните научни степени и
академични длъжности в деветте научни области и съответстващите им направления.
В модул "Общи съдебни и административни процедури" във връзка с
изменението на Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на
книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 64 от
3.08.2018 г.) са съответно актуализирани или въведени като нови общо тридесет
и два формуляра. Изменена в същия брой на ДВ е и Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за
утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на
заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (ДВ,
бр. 64 от 3.08.2018 г.), като във връзка с нея са съответно актуализирани или
въведени като нови всичките осем формуляра. Поради големия интерес и търсене на
тези формуляри, то препратки към тях има и в текста на самите наредби.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"
Във връзка с промени в Правилника за устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи (ДВ, бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от
27.07.2018 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Издаване на експертно решение на ТЕЛК;
2. Издаване на експертно решение на НЕЛК;
3. Видове медицинска експертиза. Органи на експертизата, функции и правомощия;

4. Обжалване на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК.

Модул "Трудово-правни процедури"
Във връзка с изменението. на Наредбата за работното време, почивките и
отпуските (ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г., в сила от 1.06.2017 г.) са
актуализирани следните процедури:
1. Задължения на работодателите при подаване на информация за работниците и
служителите в НОИ.
2. Видове почивки през работния ден. Седмични почивки.
3. Задължения на работодателя по чл. 403а от КТ във връзка с контрола за спазване на
трудовото законодателство.
4. Отпуск поради бременност и раждане.

Модул "Образование, наука и култура"
Във връзка с 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 на Закона за чужденците в Република
България (ДВ, изм., ДВ, бр. 56 от 6.07.2018 г.) са актуализирани следните
процедури:
1. Признаване на завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и
професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави
или в училища от системата на Европейските училища;
2. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за
Република България;
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. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
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. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско
гражданство по натурализация;
10. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните
организации;
11. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
12. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и
в научните организации;
13. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
14. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
15. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за
студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
16. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите
училища и научните организации;
17. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република
Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
18. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните
академии и висшите военни училища.

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.), Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника (бр. 59 от 17.07.2018 г.) са актуализирани текстовете на следните
процедури:
1. Издаване на сертификат или съобщение за одобряване или изменение на типа на нови
системи, компоненти и отделни технически възли за превозни средства;
2. Издаване на свидетелство за временна регистрация на моторно превозно средство
(МПС);
3. Издаване на лиценз за извършване на превоз на товари;
4. Условия и ред за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на
колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника;
5. Спиране от движение на моторно превозно средство (МПС) по желание на
собственика;
6. Издаване на транзитни табели с регистрационен номер на моторно превозно средство
(МПС);
7. Бракуване на пътни превозни средства (ППС). Издаване на удостоверения.

Модул "Селско и горско стопанство"
Във връзка с промените в Устройствения правилник на Изпълнителната
агенция по горите (ДВ, бр. 66 от 10.08.2018 г.) са актуализирани текстовете
на следните процедури:
1. Условия и ред за извършване на инвентаризация и планиране в горските територии;
2. Ред за изготвяне на план за ловностопански дейности;
3. Издаване на сертификат за одобрение на типа на техниката по чл. 9, ал. 2 от Закона
за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"
Във връзка с изменението на Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване
на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския
процесуален кодекс (ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г.) са съответно актуализирани
или въведени като нови общо тридесет и два формуляра;
Във връзка с изменението на Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване
на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за
изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (ДВ,
бр. 64 от 3.08.2018 г. ) са съответно актуализирани или въведени като нови
всичките осем формуляра.
Във връзка с приемането на нов Закон за платежните услуги и платежните
системи е актуализирана процедурата:


Извънсъдебно разрешаване на спорове между доставчици на платежни услуги и
ползватели на платежни услуги. Помирителна комисия за платежни спорове.

Модул "Финансови процедури"
Във връзка с изменението на ППЗАДС (ДВ, бр. 60 от 20.07.2018 г., в сила от
20.07.2018 г.) е въведен като нов формуляра:


Декларация от лицето, управляващо транспортното средство/Declaration from a person
handling the vehicle - Приложение № 27.

Във връзка с изменението на Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ДВ,
бр. 27 от 2018 г.), приемането и изменението на нов Закон за пазарите на
финансови инструменти (обн, ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от
16.02.2018 г., попр., бр. 16 от 20.02.2018 г., изм. и доп., бр. 24 от 16.03.2018
г., в сила от 16.02.2018 г.), изменението на Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за
издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от
Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към
дейността на операторите на платежни системи с окончателност на
сетълмента (ДВ, бр. 32 от 13.04.2018 г.) са актуализирани следните
процедури:
1. Издаване на лиценз за управляващо дружество;
2. Прилагане на принудителни административни мерки спрямо поднадзорни лица,
техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или
сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи
квалифицирано участие в управляващо дружество;
3. Правна защита при онлайн пазаруване;
4. Издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество;
5. Издаване на лиценз за платежна институция;
6. Издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Актуализирани са следните формуляри:
1. Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително
пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на
държавното обществено осигуряване - Приложение 3;
2. Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително
пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на
държавното обществено осигуряване - Приложение 4;
3. Заявление по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и
разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд
"Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация" Приложение 2;
4. Заявление за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1
януари 2005 г. - Приложение 1.

Модул "Търговци, търговски дружества и сдружения с нестопанска цел"
Във връзка с последните изменения на Закона за защита на конкуренцията
са актуализирани следните процедури:
1. Производство пред Комисията за защита на конкуренцията за установяване на
антитръстови нарушения;
2. Производство пред Комисията за защита на конкуренцията за установяване на
забранени споразумения. Картел и картелни споразумения;
3. Процедура по защита пред Комисията за защита на конкуренцията срещу разгласяване
на производствена или търговска тайна.
НОВОСТИ - АРХИВ
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