Двадесет актуализирани формуляра във връзка с паричните
обезщетения и помощи от ДОО; допълнени общи съдебни и
административни процедури поради създаването на процедура
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В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" са въведени като
нови двадесет формуляра по Наредбата за паричните обезщетения и помощи от
държавното обществено осигуряване, изменена с ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 г., в сила от
1.01.2017 г., като обаче самите формуляри влизат в сила от 1 юни 2017 г.
Отново в модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" са
актуализирани 4 процедури и формулярите към тях, като целта на промените в
Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца е да се облекчи
административната процедура за семействата. С новите разпоредби предоставянето на
семейните помощи ще става по настоящ адрес. За родителите ще отпадне
задължението да представят удостоверение, че децата са записани за предучилищно
образование или като ученици. Урежда се и редът за предоставяне на месечните
помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане.
В модул "Общи съдебни и административни процедури" са актуализирани
четири процедури във връзка със създаването на нова част седма "Особени правила
относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския
съюз" във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на процедура за
европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното
събиране на вземания по граждански и търговски дела. Регламентът установява
европейска процедура при трансгранични дела, която дава възможност за ефикасно и
бързо запориране на средства по банкови сметки. Наличие на трансгранично дело
има, когато кредиторът е с местоживеене в една държава членка, а съдът и банковата
сметка, подлежаща на запориране, се намират в друга държава членка или когато
съдът, разглеждащ молба за заповед за запор, се намира в една държава членка, а
банковата сметка – обект на заповедта за запор, е в друга държава членка.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Във връзка с промените в нормативните актове по общественото
осигуряване са актуализирани следните процедури:
1. Ред за изплащане на обезщетения от ДОО за гледане на болен член от семейството;
2. Осигуряване на работещите пенсионери;
3. Обществено осигуряване на лицата, работещи без трудово или служебно
правоотношение;
4. Обществено осигуряване на лицата, работещи по трудово или по служебно
правоотношение;
5. Видове договори, по които може да бъде назначен управител или контрольор на
предприятие;
6. Гарантирани вземания на работници и служители при обявяване на несъстоятелност
на работодателя;
7. Елементи на възнаграждението и/или доходите, върху които се правят осигурителни
вноски.

Във връзка с изменението на Правилника за прилагане на Закона за
семейни помощи за деца (ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г.) са актуализирани
следните процедури:
1. Ред и условия за отпускане на месечни помощи за деца до завършване на средно
образование, но не повече от 20-годишна възраст и на еднократна помощ за дете,
записано в първи клас на държавно или общинско училище;
2. Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст;
3. Извършване на безплатни и по намалени цени пътувания по железопътния и
автомобилния транспорт в страната за някои категории граждани;
4. Изплащане на парични обезщетения или месечни помощи за отглеждане на малко
дете.

Както и са въведени като нови следните формуляри:
1. Доклад при отпускане на семейни помощи в натура - Приложение № 6 от ППЗСПД;
2. Заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" във връзка с отпускането
на семейни помощи за деца - Приложение № 1 от ППЗСПД;
3. Справка за отсъствие без уважителни причини от задължителна предучилищна
подготовка - Приложение № 8 от ППЗСПД;
4. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице Приложение № 3 от ППЗСПД;
5. Удостоверение, че детето е записано в подготвителна група за задължителна
предучилищна подготовка или като ученик/ученичка - Приложение № 7 от ППЗСПД;
6. Справка от учебното заведение за всеки ученик, отсъствал през съответния месец 5
учебни часа без уважителни причини - Приложение № 4 от ППЗСПД.

Във връзка с изменението на Наредбата за паричните обезщетения и
помощи от държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 г.,
в сила от 1.01.2017 г.) са въведени като нови следните формуляри, които са
в сила от 1.06.2017 г.:
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 1.06.2017 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 календарни дни Приложение № 2 (в сила от 1.06.2017 г.);
3. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и
раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 календарни дни - Приложение
№ 2a (в сила от 1.06.2017 г.);
4. Справка за приети и върнати документи, представени с придружително писмо в ТП на
НОИ или по електронен път - Приложение № 14 (в сила от 1.06.2017 г.);
5. 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 1.06.2017 г.);
6. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете и
при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15
календарни дни - Приложение № 3 (в сила от 1.06.2017 г.);
7. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на
основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за
остатъка до 410 календарни дни - Приложение № 4 (в сила от 1.06.2017 г.);
8. Придружително писмо на основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата за паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - Приложение № 12 (в
сила от 1.06.2017 г.);
9. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО Приложение № 16 (в сила от 1.06.2017 г.);
10. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53а КСО Приложение № 5 (в сила от 1.06.2017 г.);

11. 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
1.06.2017 г.);
12. Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични
обезщетения и помощи - Приложение № 18 (в сила от 1.06.2017 г.);
13. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца
от деня на предаване на детето за осиновяване - за остатъка до 365 дни - Приложение
№ 6 (в сила от 1.06.2017 г.);
14. 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 1.06.2017 г.);
15. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко
дете на основание чл. 53 КСО - Приложение № 7 (в сила от 1.06.2017 г.);
16. Заявление-декларация от осигурител за промяна на "съответното ТП на НОИ" Приложение № 20 (в сила от 1.06.2017 г.);
17. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко
дете на основание чл. 54 КСО - Приложение № 8 (в сила от 1.06.2017 г.);
18. Удостоверение от осигурител с данни относно правото на парично обезщетение при
бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2-до 5годишна възраст - Приложение № 10 (в сила от 1.06.2017 г.);
19. Удостоверение от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение
при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст - Приложение № 11 (в сила от 1.06.2017 г.);
20. 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 (в сила от 1.06.2017 г.).

Модул "Финансови процедури"
Във връзка с отмяната на Методологията за определяне на финансови
корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и
изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти,
съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на
Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма
"Солидарност и управление на миграционните потоци" и приемането на
Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за
извършване на финансови корекции, и процентните показатели за
определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (обн., ДВ, бр. 27 от 31.03.2017 г., в сила от 31.03.2017 г.) са
актуализирани следните процедури:
1. Сертифициране по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;
2. Финансови корекции по проекти и програми на Европейския съюз;
3. Одитиране по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.

Във връзка с изменението на Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния
кредитен регистър (ДВ, бр. 21 от 10.03.2017 г.) е актуализирана:


Процедура по събиране и предоставяне на информация от Централния кредитен
регистър на БНБ.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"
Във връзка с изменението на ГПК (ДВ, бр. 8 и бр. 13 от 2017 г.) са
актуализирани следните процедури:

1.
2.
3.
4.

Издаване на обратен изпълнителен лист;
Налагане на запор върху акции и дружествени дялове;
Предявяване на иск по чл. 422 от ГПК;
Предявяване на отрицателен установителен иск по чл. 424 от ГПК.

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"
Поради приети изменения и допълнения в Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в
сила от 27.12.2016 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Освобождаване от служба в резерва;
2. Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление на Министерството на
отбраната.

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 актуализирани процедурите:
1. Достъп на задължително здравноосигурените в Република България лица до болнична
помощ по клинични пътеки;
2. Достъп на задължително здравноосигурените в Република България лица до
специализирана извънболнична медицинска помощ;
3. Извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО и разрешаване отпускането на
скъпоструващи лекарства, заплащани от НЗОК;
4. Достъп на задължително здравноосигурените в Република България лица до първична
извънболнична медицинска помощ;
5. Условия и ред за сключване на договори за 2017 г. между Националната
здравноосигурителна каса и изпълнители на болнична медицинска помощ по
амбулаторни процедури;
6. Условия и ред за сключване на договори за 2017 г. между Националната
здравноосигурителна каса и изпълнители на болнична медицинска помощ по клинични
процедури.

Въведени са и следните нови образци:
1. Типов договор за 2017 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска
помощ по чл. 14, ал. 3 от НРД за медицинските дейности за 2017 г. от лечебно
заведение за болнична помощ;
2. Типов договор за 2017 г. за оказване на ПИМП от лечебно заведение - индивидуална
или групова практика за ПИМП;
3. Типов договор за 2017 г. за оказване на СИМП от лечебно заведение - индивидуална
или групова практика за СИМП;
4. Типов договор за 2017 г. за оказване на медико-диагностична дейност от лечебни
заведения - самостоятелни медико-диагностични лаборатории;
5. Типов договор за 2017 г. за оказване на СИМП от лечебно заведение – МЦ/ДКЦ;
6. Типов договор за 2017 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки;
7. Заявление за сключване на договор за оказване на болнична помощ по амбулаторни
процедури;
8. Заявление за сключване на договор за извършване на клинични процедури от лечебни
заведения по чл. 5, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗЛЗ.

Във връзка с приети изменения и допълнения в 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 от НЗОК (ДВ, бр. 26 от 28.03.2017 г., в
сила от 1.04.2017 г.) е актуализирана процедурата:


Условия и ред за сключване на договори за отпускане на лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК.

Въведен е и новият образец:


Допълнително споразумение към 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.

Модул "Образование, наука и култура"
Във връзка с приемане на Решение № 236 от 27.04.2017 г. за утвърждаване
броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите
училища и научните организации на Република България през учебната
2017-2018 година и Решение № 240 за утвърждаване на таксите за
кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната
2017/2018 г. са актуализирани следните 14 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 военните академии и висшите военни училища;
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. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите
училища и научните организации;
13. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република
Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
14. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните
академии и висшите военни училища.

Модул "Транспорт"
Във връзка с измененията и допълненията в Наредба № РД-16-1054 от
10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за
изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват
монтаж, проверка или ремонт на тахографи (ДВ, бр. 31 от 18.04.2017 г.) са
актуализирани текстовете на следните процедури:
1. Одобряване на типа на дигитални тахографи и карти за дигитални тахографи;
2. Условия и ред за регистрация на лица, извършващи монтаж, проверка и ремонт на
тахографи.

Модул "Съобщения"

Във връзка с промените в Закона за електронните съобщения (ДВ, бр. 103 от
27.12.2017 г.) са актуализирани:
1. Изисквания за предлагане и предоставяне на радиосъоръжения. Оценяване
съответствието на радиосъоръжения;
2. Осъществяване на електронни съобщения при спазване на общи изисквания.
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