Нови шестнадесет формуляра за акцизите; актуализирани
седемнадесет търговски процедури; нова процедура за
автоматичен обмен на финансова информация в областта на
данъчното облагане; нова процедура за областната
администрация; нова процедура за командироване на
работници и служители в рамките на предоставяне на услуги …
Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец февруари 2017 г.

Акценти






В модул "Областна администрация" е въведена новата процедура за "Одобряване
на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за
узаконяване" с приложен образец "Заявление за одобряване на технически и работни
инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от
една община и за обекти с регионално значение и издаване разрешение за строеж".
Процедурата се прилага, когато одобрените инвестиционни проекти, по които е
изпълнен строежът, са изгубени, те се възстановяват от собственика с изготвен от него
нов инвестиционен проект - заснемане на извършения строеж и представяне на
необходимите документи. Проектът-заснемане се одобрява от органа, компетентен да
одобри инвестиционния проект за строежа, след представяне на разрешението за
строеж или на други документи от издадените строителни книжа;
В модул "Трудово-правни процедури" е въведена новата процедура "Условия и
ред за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на
услуги". Командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на
услуги е налице при хипотезите на чл. 121а от КТ. Наредбата за условията и реда за
командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на
услуги урежда условията и редът за командироване и изпращане на работници и
служители;
В модул "Финансови процедури" е въведена новата процедура "Осъществяване на
автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане".
Процедурата е разработена въз основа на Споразумението между правителството на
Република България и правителството на Съединените американски щати за
подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и
въвеждането в действие на FATCA и съответстващия му нов Раздел ІІІа "Автоматичен
обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане" от Глава
шестнадесета "Особени производства" на ДОПК.

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел"
Във връзка с последните промени в ТЗ и ЗТР (ДВ, бр. 105 от 2015 г.) са
актуализирани процедурите:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вписване на промени в обстоятелства за ООД (ЕООД);
Изключване на съдружник в ООД;
Изпълнителни органи в дружество с ограничена отговорност;
Намаляване на капитала на дружество с ограничена отговорност;
Наследяване на дружествен дял в ООД;
Увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност;
Вписване на промени в обстоятелства за акционерно дружество;
Вписване на промени в обстоятелства за командитно дружество;
Вписване на промени в обстоятелства за едноличен търговец;
Вписване на промени в обстоятелства за командитно дружество с акции;
Вписване на клон на търговец;
Вливане на търговски дружества;
Вписване на закриване на клон на търговец в търговския регистър;
Вписване на прехвърляне на търговско предприятие;

15. Вписване на обстоятелства в търговския регистър относно Европейско кооперативно
дружество. Издаване на удостоверение за законосъобразност;
16. Вписване на обстоятелства в търговския регистър относно Европейско обединение по
икономически интереси;
17. Вписване на промени в обстоятелства за събирателно дружество

И образеца


Дружествен договор на ООД.

Модул "Финансови процедури"
Въведена е новата процедура:


Осъществяване на автоматичен обмен на финансова информация в областта на
данъчното облагане.

Въведени са новите форми за 2016 г. на Годишен отчет за дейността на
предприятията с нестопанска цел и Годишен отчет за дейността на
предприятията в ликвидация или в несъстоятелност.
Въведени са следните нови формуляри:
1. Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху
дейността от опериране на кораби;
2. Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални
автомати и игри в игрално казино;
3. Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите
от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта;
4. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешение за
търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19в;
5. Искане за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия - Приложение №
19а;
6. Акцизна декларация за алкохол и алкохолни напитки - Приложение № 15;
7. Oпис за връщаните бандероли/опис на подлежащите на бракуване бандероли Приложение № 11а;
8. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9з;
9. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9ж;
10. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за
регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7л;
11. 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;
12. Искане за регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7и;
13. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните
складове (ЗАДС) - Приложение № 7а;
14. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9д;
15. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за
регистрация на регистриран получател - Приложение № 7е;
16. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за
управление на данъчен склад - Приложение № 5а;
17. Искане за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за
акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7г;
18. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител Приложение № 3;
19. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5;
20. Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим
отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - Приложение № 7ж.

Модул "Областна администрация"

Въведена е новата процедура:


Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за
узаконяване" с приложен образец "Заявление за одобряване на технически и работни
инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от
една община и за обекти с регионално значение и издаване разрешение за строеж.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Въведени са следните нови образци и формуляри:
1.
2.
3.
4.
5.

Задължение за отчетност на доставчиците на социални услуги;
Заявление за регистрация на доставчици на социални услуги за пълнолетни лица;
Описание на социална услуга за пълнолетни лица;
Декларация за информираност от доставчици на социални услуги за пълнолетни лица;
Заявление за заличаване на регистрация на доставчици на социални услуги за
пълнолетни лица;
6. Уведомление за промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра на доставчици на
социални услуги за пълнолетни лица.

Модул "Административно – технически процедури"
Във връзка с отмяната на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри (ДВ, бр. 4 от 3.01.2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) и обнародването
на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 4
от 13.01.2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) са актуализирани следните
процедури:
1. Отстраняване на непълноти или грешки в кадастралните планове;
2. Издаване на заповед за откриване на производство за създаване на кадастрална карта
за един имот или група от имоти;
3. Издаване на заповед за одобряване на кадастрална карта и регистри за един имот или
група от имоти;
4. Издаване на удостоверение по чл. 54a, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния
регистър за нанасяне в кадастъра.

Модул "Образование, наука и култура"
Във връзка с Постановление № 8 от 13.01.2017 г. за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, Заповед на
министъра на отбраната № ОХ – 61/20.01.2017 г. относно "Обявяване на
заявения брой места за прием на офицери, за обучение като слушатели във
Военна академия "Г. С. Раковски" за учебната 2017/2018 година" са
актуализирани следните процедури:
1. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република
България;
2. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
3. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
4. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на
академичния състав във висше училище;
5. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните
организации;
6. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
7. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и
в научните организации;

8. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
9. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите
училища и научните организации;
10. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
11. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за
студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
12. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република
Македония, за студенти, докторанти и специализанти.

Модул "Околна среда"
Във връзка с обн. на новата Наредба за ползването на повърхностните води
(ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.) на новата Тарифа за таксите за водовземане,
за ползване на воден обект и за замърсяване (ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в
сила от 1.01.2017 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Издаване на разрешително за ползване на воден обект, когато компетентен орган е
директорът на Басейнова дирекция;
2. Издаване на разрешително за водовземане от язовирите по приложение 1 от Закона за
водите;
3. Издаване на разрешително за ползване на комплексните и значими язовири за
аквакултури и свързаните с тях дейности;
4. Издаване на разрешително за ползване на комплексните и значими язовири за
изземване на наносни отложения;
5. Издаване на разрешително за ползване на комплексните и значими язовири за
плаващи съоръжения;
6. Издаване на разрешително за водовземане, когато компетентен орган е директорът на
Басейнова дирекция;
7. Издаване на разрешително за ползване на вътрешните морски води, териториалното
море и река Дунав за аквакултури и свързаните с тях дейности;
8. Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешително за водовземане
или ползване на воден обект, издадено от министъра на околната среда и водите;
9. Условия и ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 311
"Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските
райони;
10. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни
отложения от вътрешните морски води и от териториалното море от директора на
съответната басейнова дирекция;
11. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска
собственост;
12. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни
отложения от река Дунав от изпълнителния директор на Агенцията за проучване и
поддържане на река Дунав;
13. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води, публична общинска
собственост;
14. Условия и ред за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312
"Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие
на селските райони;
15. Условия и ред за получаване на безвъзмездна помощ за подобряване на околната
среда (Оперативна програма "Околна среда" - приоритетна ос 1 "Подобряване на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на
атмосферния въздух").

Модул "Трудово-правни процедури"
Във връзка с обн. на Наредба за условията и реда за командироване и
изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
(обн. в ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г. на) е въведена новата процедура:


Условия и ред за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне
на услуги 80240 LPRO, придружена с новия формуляр на Заявление за

командироване/изпращане на работник или служител на територията на Република
България в рамките на предоставяне на услуги.

Във връзка с изменението на Кодекса на труда (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.,
в сила от 30.12.2016 г.) са актуализирани процедурите:
1. Командировка в чужбина;
2. Правилник за вътрешния трудов ред.

Модул "Държавен служител"
Във връзка с изменението на Наредбата за длъжностните характеристики на
държавните служители (ДВ, бр. бр. 9 от 26.01.2017 г., в сила от 1.02.2017 г.)
е актуализирана процедурата:


Длъжностна характеристика на държавния служител.

Модул "Горско стопанство"
Във връзка с измененията и допълненията на Закона за горите (ДВ бр. 13 от
7.02.2017 г.) са актуализирани текстовете на следните процедури:
1. Учредяване на право на ползване, право на строеж и сервитути върху гори;
2. Строителство в горите и земите в горския фонд.

Модул "Съобщения"
Във връзка с измененията в Закона за електронните съобщения (ДВ бр. 103
от 27.12.2016 г.) са актуализирани текстовете на следните процедури:
1. Издаване на лицензии за осъществяване на радио- и телевизионна дейност;
2. Регистриране на радио- и телевизионни оператори по ЗРТ.

Модул "Транспорт"
Във връзка с измененията на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 9 от
26.01.2017 г.) е актуализиран текста на следната процедура:


Условия и ред за извършване на таксиметров превоз на пътници.
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