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В модул "Финансови процедури" са въведени двете нови процедури "Извършване
на продажби чрез електронен магазин" и "Условия и ред за определяне на данъчния
финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество". В
процедурата за електронния магазин е разгледано що е то електронен магазин,
подробно са разгледани задълженията, свързани с регистрацията и отчитането на
продажбите по реда на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. (за фискалните устройства).
НАП поддържа публичен списък на електронните магазини, за които е подадена
информация по реда на Наредбата. Списъкът съдържа данни като наименование на
електронния магазин; наименование на домейна; когато се използва онлайн
платформа: уеб адрес на онлайн платформата; уеб адрес (линк), водещ към магазин
на лицето в платформата или към страница с всички предлагани чрез платформата
стоки/услуги; име/псевдоним/идентификатор, под които се предлагат стоките/услугите
в платформата; вид на продаваните стоки/услуги и т.н. В Наредбата се предвижда, че
лице, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може
да регистрира и отчита продажбите чрез издаване на фискален/системен бон,
генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартиен носител, който се
предоставя на електронен адрес на клиента. Лицето е длъжно да съхрани данни за
изпращането му. Фискален/системен бон в електронен вид може да се издава само за
регистриране и отчитане на продажби чрез електронен магазин;
В модул "Общи съдебни и административни процедури" е актуализирана
процедурата "Обжалване на действията на администратора на лични данни пред
Комисията за защита на лични данни по повод нарушения на ЗЗЛД и Регламент (ЕС)
2016/679" във връзка с приемането на нов Правилник за дейността на КЗЛД (в сила от
30.07.2019 г.). Новият Правилник е изготвен на основание чл. 9, ал. 2 от ЗЗЛД и има
за цел да уреди структурата и организацията на работа на институцията. Предвижда
се в структурно отношение администрацията на КЗЛД да бъде обособена в четири
дирекции с обща численост 83 щатни бройки. Правилникът подробно разписва и
правилата, по които ще се развиват производствата пред Комисията по Регламент (ЕС)
2016/679 и по ЗЗЛД. Предвидени са и правила относно организирането и
провеждането на обучение в областта на защитата на личните данни. Регламент (ЕС)
2016/679 значително разширява и засилва задачите и правомощията на надзорните
органи по защита на данните. В резултат на това КЗЛД разполага вече с правомощия
за разследване, корективни правомощия и правомощия по даване на разрешения и
становища, както по линия на Общия регламент относно защитата на данните, така и
по линия на Директивата за защита на личните данни в полицейската и наказателната
дейност. В допълнение, за комисията възникват както задължения за сътрудничество с
другите надзорни органи в ЕС, в рамките на които тя ще участва в различни форми на
взаимопомощ и в съвместни операции, така и задължения за участие в т.нар.
механизъм за съгласуваност.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Въведени са следните нови процедури:
1. Условия и ред за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги (в сила от
1.01.2020 г.);
2. Регистрация на социално предприятие.

Във връзка с обнародването на нова ЗАПОВЕД № РД01-526 от 1.08.2019 г. за
утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за

деца (oбн., ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г., в сила от 13.08.2019 г.) и отмяната на
старата са въведени като нови следните 10 формуляра:
1. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от
Закона за семейни помощи за деца (приложение № 1);
2. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете
по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 2);
3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци
по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 3);
4. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по
чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 4);
5. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по чл. 7, ал. 13 от Закона за
семейни помощи за деца (приложение № 6);
6. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до
навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 7);
7. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от
майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в от
Закона за семейни помощи за деца (приложение № 8);
8. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с
трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 9);
9. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право на
наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е от Закона за семейни помощи за
деца (приложение № 10);
10. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в
първи клас, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 11).

Модул "Областна администрация"
Във връзка с изм. и доп. на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 25
от 26.03.2019 г., бр. 41 от 21.05.2019 г., в сила от 21.05.2019 г., доп., бр. 44
от 4.06.2019 г., бр. 62 от 6.08.2019 г., в сила от 6.08.2019 г.) са
актуализирани следните процедури:
1. Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост за държавни нужди;
2. Изработване и одобряване на подробни устройствени планове от областния управител;
3. Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в
одобрения инвестиционен проект;
4. Регистриране на технически паспорт на строеж;
5. Ред за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж;
6. Процедура по отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при
изменение в одобрения инвестиционен проект.

Модул "Трудово-правни процедури"
Въведени са два нови формуляра:
1. Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по Закона за личната
помощ;
2. Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната
помощ.

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"
Във връзка с приети промени в Закона за българските лични документи (ДВ,
бр. 58 от 23.07.2019 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Издаване и подмяна на лична карта;
2. Издаване и подмяна на паспорт;

3. Издаване и подмяна на български документи за самоличност на чужденци,
пребиваващи в Република България.

Въведен е и един нов формуляр:


Заявление за издаване карта на служител в структура на НАТО или зависимо лице.

Модул "Митнически процедури"
Актуализирани са следните процедури:
1. Произход на стоките;
2. Допускане за свободно обращение (Внос).

Модул "Съобщения"
Във връзка с приети изменения и допълнения в Закона за пощенските
услуги (ДВ, бр. 53 от 5.07.2019 г.) са актуализирани 3 процедури:
1. Регистрация на оператори за извършване на неуниверсални пощенски услуги;
2. Издаване на индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга;
3. Обезщетяване на потребителите на универсалната пощенска услуга.

Модул "Транспорт"
Във връзка с промените 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. 54 от 9.07.2019 г., в сила от
9.07.2019 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Одобряване на типа на цифрови и интелигентни тахографи или карти за цифрови и
интелигентни тахографи от неодобрен тип;
2. Условия и ред за регистрация на лица, извършващи монтаж, проверка и ремонт на
тахографи;
3. Условия и ред за извършване на вътрешен контрол на дейността на лица, извършващи
монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи.

Модул "Общи съдебни и административни"
Във връзка с отмяната на стария и приемането на нов Правилник за
дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната
администрация (обн., ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.,) е
актуализирана следната процедура:


Обжалване на действията на администратора на лични данни пред Комисията за
защита на лични данни по повод нарушения на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Модул "Финансови процедури"
Въведени са следните нови процедури:
1. Извършване на продажби чрез електронен магазин;
2. Условия и ред за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на
контролирано чуждестранно дружество.

Във връзка с изменението на ППЗАДС (ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от
30.07.2019 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Закупуване на бандероли за тютюневи изделия;
2. Заявяване, получаване и унищожаване на бандероли;
3. Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по
Закона за акцизите и данъчните складове лица.

Актуализирани са и следните процедури:
1. Придобиване, последващо увеличаване и прехвърляне на квалифицирано участие в
инвестиционен посредник;
2. Одобряване на заявка за отпечатване на томболни билети, фишове и билети за
участие в лотарийни и други хазартни игри.

Актуализирани са следните формуляри:
1. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно
информация за кредитни задължения на физическо лице към банките и финансовите
институции;
2. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно
информация за кредитни задължения на юридическо лице към банките и финансовите
институции ;
3. Заявление от наследници на починало лице за предоставяне на справка от Централния
кредитен регистър относно информация за кредитни задължения към банките и
финансовите институции;
4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове - физическо лице;
5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за юридическо
лице
6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове от наследници на
починало лице
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