Нов договор за охрана при частната охранителна дейност;
нова процедура при енергетиката; актуализирани 13 процедури
за образованието.…..
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В модул "Правни сделки" е въведена новата сделка "Договор за охрана" във
връзка с приемането на нов Закон за частната охранителна дейност, който влиза в
сила на 31.03.2018 г. Той въвежда ново видово разделение на частната охранителна
дейност - лична охрана на физически лица; на имущество на физически или
юридически лица; сигнално-охранителна; на питейни и развлекателни заведения; на
урбанизирани територии; на мероприятия; при транспортиране на ценни пратки или
товари; на селскостопанско имущество. Освен това частната охранителна дейност ще
се извършва след получаване на лиценз по реда на закона. Тя ще може да се
осъществява с въоръжена или невъоръжена охрана. Лицензът ще се издава от
директора на ГД "Национална полиция" без срок. В МВР ще бъде създаден регистър на
лицензите. Извършване на частна охранителна дейност без лиценз ще се наказва с
глоба от 1000 до 10 000 лева. На юридически лица и еднолични търговци ще се налага
имуществена санкция в размер от 10 до 50 000 лв.
В модул "Енергетика" е въведена новата процедура "Издаване на сертификат за
произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия" с образец към нея на "Заявление
за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена по
комбиниран начин". Като произведена от високоефективно комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия се определя само електрическата енергия, за
която е издаден съответен сертификат за произход. Сертификатът за произход е
електронен документ, който се издава за 1 MWh електрическа енергия на
производител за нетното производство на електрическа енергия, измерено на изхода
на централата и подадено към съответната електрическа мрежа. Производителите на
електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия, независимо дали подлежат на лицензиране по ЗЕ, подават в
Комисията за енергийно и водно регулиране заявление по одобрен от нея образец за
издаване на сертификат за произход в срок до 14 дни след изтичане на периода, за
който се иска издаване на сертификат за произход.

Модул "Правни сделки"
Във връзка с приетия нов Закон за частната охранителна дейност (ДВ, бр.
бр. 10 от 30.01.2018 г., в сила от 31.03.2018 г.) е въведена следната нова
правна сделка:


Договор за охрана.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"
Въведени са следните два нови формуляра:
1. Заявление за връщане в България по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното
осигуряване;
2. Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното
осигуряване.

Модул "Ветеринарномедицински процедури"

Във връзка с изменения и допълнения в Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от
23.02.2018 г.) са актуализирани следните 11 процедури:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Издаване на лиценз за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти;
Издаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти;
Издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти;
Издаване на лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти в Република
България;
Одобряване на промени в обхвата на лиценз за употреба на ветеринарномедицински
продукт;
Регистриране на ветеринарномедицинско заведение;
Регистрация на животновъден обект;
Издаване на разрешение за използване на животни в опити;
Издаване на лиценз за превоз на животни;
Регистрация на транспортно средство за превозване на суровини и храни от
животински произход;
Регистрация на обекти и инсталации за обезвреждане на странични животински
продукти и на обекти за съхранение на странични животински продукти.

Модул "Енергетика"
Във връзка с 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 (ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 1.08.2017 г.) е въведена една
нова процедура със съответен образец към нея:


"Издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия",
придружена от образеца на "Заявление за издаване на сертификат за произход на
електрическа енергия, произведена по комбиниран начин".

Основно актуализирана е следната процедура:


Продажба на електрическа енергия от крайни снабдители.

Модул "Трудово-правни процедури"
Във връзка с отмяната на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси и обн. на нов Закон за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ,
бр. 7 от 19.01.2018 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие;
2. Специфични изисквания за работа по трудов договор в държавната администрация.

Във връзка с приемането на Националния план за действие по заетостта
през 2018 г. са актуализирани следните процедури:
1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи
в неравностойно положение на пазара на труда;
2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни с право на обезщетение;
3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни жени - майки
или самотни родители;
4. Насърчителни мерки за работодатели - микропредприятия за наети от тях безработни
лица;
5. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи продължително безработни лица;

6. Периодично парично подпомагане на безработни лица при започване на работа в
друго населено място;
7. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни младежи за стажуване или
обучение;
8. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица за стажуване;
9. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа на пълно работно време
безработни лица с трайни увреждания;
10. Разработване и реализиране на програми за заетост;
11. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
12. Насърчителни мерки за работодатели, осигуряващи повишаване квалификацията на
заетите лица;
13. Регистрация на безработен с право на обезщетение.

Модул "Образование, наука и култура"
Във връзка с измененията на Закона за държавните такси, Закона за защита
на класифицираната информация и Закона за обществените поръчки (ДВ,
бр.17/23.02.2018 г.), на Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 19 от 2.03.2018 г., в сила от
2.03.2018 г.), на Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и
реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и
специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ,
бр. 19 от 2.03.2018 г., в сила от 2.03.2018 г.), Закона за висшето
образование (ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г. на), отмяната на Наредба № Н-4 от
18 февруари 2013 г. за военномедицинска експертиза с Наредба № Н-6 от
13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза (ДВ, бр. 23 от 15.03.2018 г., в
сила от 15.03.2018 г.) са актуализирани процедурите:
1. Възлагане на обществена поръчка за отпечатване на основните документи, издавани
от висшите училища;
2. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за
Република България;
3. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните
академии и висшите военни училища;
4. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република
България;
5. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни
изследвания в чужбина;
6. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
7. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
8. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и
в научните организации;
9. Приемане на докторанти във висши военни училища, военни академии и научни
организации;
10. Приемане на учащи 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.

Модул "Околна среда"
Във връзка с отмяната на Наредбата за основните норми за радиационна
защита с нова Наредба за радиационна защита (ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г., в
сила от 20.02.2018 г. на) са актуализирани следните процедури:
1. Издаване на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за
стопански и научни цели или за осъществяване на контролни функции;

2. Издаване на разрешение за строителство на обект с източник на йонизиращи лъчения,
монтаж и предварителни изпитвания;
3. Издаване на лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо
обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и
услуги.

Във връзка с отмяна на Наредба за управление на строителните отпадъци и
за влагане на рециклирани строителни материали с приемането на Наредба
за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.) са актуализирани
следните процедури:
1. Извършване на дейности по третиране на отпадъци;
2. Ред за реализиране на отговорност на лица, извършващи дейност с отпадъци.

Модул "Административно-технически процедури"
Във връзка с изменението на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ,
бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г) e актуализиранa следнaтa
процедурa:


Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Във връзка с последните промени в общественото осигуряване са
актуализирани следните процедури:
1. Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български
работодател или с посредничеството на българска организация;
2. Обществено осигуряване на лицата, работещи по трудово или по служебно
правоотношение;
3. Случаи и ред, при които обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия;
4. Ред за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица;
5. Ред за осигуряване на автора според вида на правоотношението, по което изработва
произведението;
6. Ред за изплащане на помощи от ДОО в случаите на инвалидност и смърт на
осигуреното лице;
7. Ред за изплащане на обезщетения от ДОО за гледане на болен член от семейството;
8. Пенсионно производство - отпускане, спиране, възобновяване и прекратяване на
пенсиите. Обжалване;
9. Полагане на личен труд от съдружник в ООД по трудов договор и по извънтрудово
правоотношение;
10. Получаване на добавка към пенсията на преживелия съпруг;
11. Право и ред за обществено осигуряване по желание на лицата;
12. Придобиване право на пенсия от военнослужещите;
13. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от балерини, балетисти
и танцьори;
14. Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
15. Отпускане на пенсия за инвалидност;
16. Определяне на максимален размер на получаваните една или повече пенсии;
17. Осигуряване на работещите пенсионери;
18. Осигуряване и осигурителен стаж на лицата по време на оставане без работа;
19. Отпускане на наследствена пенсия;
20. Определяне на нова пенсия по чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване;
21. Обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или
занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски
дружества и регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
22. Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни
фондове

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел"
Във връзка с измененията в ДОПК (ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 1.01.2018
г.) са актуализирани следните процедури:
1. Регистрация на едноличен търговец;
2. Прехвърляне на активите на едноличен търговец (ЕТ) към еднолично дружество с
ограничена отговорност (ЕООД);
3. Вписване на промени в обстоятелства за едноличен търговец;
4. Учредяване на консорциум, същност и правни и данъчни аспекти на дейността.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"
Във връзка с отмяната на Закона за публичност на имуществото на лица,
заемащи висши държавни и други длъжности със Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.,) е актуализирана следната
процедура:


Подаване на декларация по реда на Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество от лица, заемащи висши държавни и
други длъжности.

Модул "Финансови процедури"
Във връзка с отмяната на Закона за платежните услуги и платежните
системи с новия Закон за платежните услуги и платежните системи (Обн.,
ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г.) е актуализирана следната
процедура:


Издаване на лиценз за платежна институция.

Във връзка с последните изменения в Закона за регистър Булстат са
актуализирани текстовете на следните процедури:
1. Регистрация по БУЛСТАТ;
2. Вписване и заличаване от регистър БУЛСТАТ на чуждестранни физически лица,
притежаващи недвижим имот в Република България.

В папка "Статистически и данъчни форми на годишния финансов отчет,
подавани през 2018 г." са въведени относно ликвидация и несъстоятелност
за 2017 г. – 8 броя и съответно формите за 2018 г. – 8 броя:

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"
Във връзка с новия Закон за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 27 от
27.03.2018 г., в сила от 31.03.2018 г.) са актуализирани текстовете на
следните процедури:
1. Условия и ред за издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност и
за регистрация на дейност по самоохрана;
2. Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях;
3. Внос, износ и транзитен превоз на взривни вещества, пиротехнически изделия,
огнестрелни оръжия и боеприпаси;
4. Транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Европейския
съюз.

И е въведен нов образец:


Заявление за получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност.

Модул "Селско стопанство"
Измененията и допълненията на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 17 от
23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) и Закона за подпомагане на
земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г.), наложиха
актуализация на текстовете на следните процедури:
1.
2.
3.
4.

Подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания;
Регистриране на земеделски стопани;
Условия и ред за подпомагане по схемата за млади земеделски стопани;
Условия и ред за прилагане на схемите за директни плащания.
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