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Информацията в
„Апис Процедури“
• Процедурите са организирани в 26 тематични
области, като за улеснение на търсенето са
създадени и няколко допълнителни критерия –
класификация по видове, по изпълняващ орган, по
адресати, като събития от живота и бизнеса,
предметен указател. В модул „Правни сделки“ има и
модул с теоретични знания относно договорното
право.
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Информацията в „Апис Процедури“
•

Що е то процедури? - Готови решения под формата
на кратки експертни разработки за извършване на
административни, съдебни или нотариални услуги,
както и сключване на сделки, придружени с
формуляри и образци на необходимите документи.

- В «Апис-Процедури» има повече от 2040 процедури с
над 2390 формуляра, както и над 2000 примерни
образци на молби, заявления, пълномощни и други,
организирани в 26 тематични области

•

Правни сделки – описание на правната уредба,
същност, страни, предмет на договора и
предложение за примерен образец с пояснения за
използването му

-

•

Примерни образци към правните сделки предложения за съдържанието и писменото
оформление на граждански и търговски договори,
пълномощни, менителнични ефекти и др.

- 285 примерни образци на договори и едностранни
сделки, като договор за услуга, за наем на
автомобил, за доставка и монтаж, за доставка на
интернет, за маркетингово проучване, за лизинг на
търговско предприятие и мн.др.

Над 150 правни сделки с приложени примерни
образци на договори и едностранни сделки
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Сключване, изпълнение, неизпълнение на договор
17 авторски теми, представляват обща част относно "договорното
право“, с любезното съдействие на доц. д-р Захари Торманов
Негови са и над 100 примерни образци на договори, рамкови договори, примерни клаузи
за задатък, за солидарност и много други
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Същност на договора
Механизъм на правно регулиране.
Законодателство
Страни по договора
Подготовка и съставяне на договора
Сключване на договора
Форма на договора
Тълкуване на договора
Недействителност на договора
Изменение на договора
Промяна на страните по договора.
Прехвърляне на вземания и задължения
Изпълнение на договора
Срокове за изпълнение на парично
задължение по търговски сделки.
Последици при неизпълнение.
Други начини за погасяване на
задължението
Неизпълнение на договора
Виновно неизпълнение. Обезщетяване
на претърпените вреди
Обезпечаване на вземането на
кредитора
Прекратяване и разваляне на договора
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Новият модул – когато семейните отношения изпреварят правната
уредба и когато семейните
правоотношения излязат извън
пределите на националното
право
• Нов тематичен модул „Семейно право
– специфични и международни
аспекти“
• Защото понякога правните решения се
създават от съдебната практика
• Свободното движение на лица е
свободен
избор
на
обичайно
местопребиваване, партньор в живота
и къде и как да живят децата –
възниква досег на различни правни
системи
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Семейно право – специфични и
международни аспекти
Тематичен преглед
Мерки спрямо децата
 Изготвяне на международен социален доклад по дела с международен елемент.
Производство по събиране на доказателства по Хагската конвенция за събиране на
доказателства в чужбина по граждански или търговски дела и по Регламент (ЕС) 2020/1783
 Заместващо съгласие за пътуване на дете. Налагане на забрана от родител за пътуване на дете
зад граница
 Изпълнение на режим на лични контакти в друга държава. Изпълнително производство за
предаване на дете. Предварително изпълнение
 Изпълнително производство за предаване на дете за извеждане извън страната.
Предварително изпълнение на въззивно съдебно решение за родителски права и решение по
чл. 127а СК
 Мерки за запазване имуществото на детето в българското и европейското законодателство
 Производство и ред по връщане на деца съгласно Хагската конвенция за гражданските
аспекти на международното отвличане на деца и Регламент (ЕО) № 2201/2003
 Процедура по Хагската конвенция за международното събиране на издръжка. Признаване и
изпълнение на чуждестранни решения за издръжка в България по Хагската конвенция от
2007г. Признаване и изпълнение на споразумение за издръжка
Гражданско състояние
 Регистрация на смърт на български гражданин, настъпила в чужбина – документи,
процедури, изисквания. Регистрация на смърт на чужд гражданин в Република
България. Многоезични удостоверения

Домашно насилие
 Средства за защита при домашно насилие
 Издаване и признаване на Европейска заповед за защита. Взаимно признаване на мерките
за защита по Регламент № 606/2013. Практика на ЕСПЧ по дела за домашно насилие
 Сключване на брак от непълнолетен в България и в държави от и извън ЕС.

Съвместно съжителство, асистирана репродукция, осиновяване
 Фактическо съжителство. Имуществени отношения между лица, живеещи във фактическо
съжителство. Възможност за сключване на договор за съжителство
 Припознаване и асистирана репродукция - законодателни проблеми и специфики
С международен елемент
 Особености на международното осиновяване
 Определяне на гражданството на дете при смесени бракове

Раздяла и развод
 Правни последици при фактическата раздяла. Оборване на презумпцията за съвместен
принос
 Преминаване от развод по исков ред към развод по взаимно съгласие. Споразумение за
споделено родителство
 Синдром на родителско отчуждение - противоречия в практиката и спорни моменти.
Промяна на родителски права при СРО. Разпит на дете пред съд при спорове между
родителите
 Определяне на родителски капацитет. Съединяване на иска за развод с други искове.
Предоставяне на семейно жилище при развода
С международен елемент
 Определяне на обичайно местопребиваване при брачни дела с международен елемент.
Изключителна компетентност на българските съдилища. Развод с чужд гражданин без адрес
в страната - проблеми с призоваването
 Споразумение между съпрузи за избор на съд и приложимо право по брачни дела.
Признаване на решения за развод, постановени в чужбина. Специални удостоверения по чл.
39, чл. 41 и чл. 42 от Регламент 2201/2003
 Унищожаване и нищожност на брака – предпоставки, ред, международна компетентност на
българския съд
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Особености на
изложението
•

В процедурите е залегнал стремеж за
почти изчерпателно посочване на
относимата
международноправна
уредба;

•

Анализ на практиката на българските
съдилища, на СЕС и ЕСПЧОС, когато е
относима към проблема;

•

Препращане
към
допълнителни
източници на информация чрез
линкове към органи на международни
организиции,
дипломатически
представителства, неправителствени
организации и др.;

• Например в процедурата за скрючване на брак от непълнолетен, поради
това, че международноправните норми определят ранните бракове като
бракове между деца в нарочен раздел са посочени 13 акта като основни
нормативни актове с международно правно значение за създаване
рамката и необходимите елементи за разпознаване и осигуряване на
защита при насилие, включително и бракове в името на честта;
• Например в процедурата за асистирана репродукция е цитирано
Определение № 7424 от 02.10.2020 г. по адм. дело № 3654 по описа за
2020 г., 22 състав, АССГ, по което жалбоподателка е българска гражданка,
която заедно с гражданка на Обединеното кралство имат дъщеря, родена
в Барселона, Кралство Испания, като в акта за раждане на детето, издаден
от испанските власти, двете жени са записани съответно като “майка А“ и
„майка“ на детето. Ответник е Столична Община, район Панчарево, която
в случая е компетентна за удостоверяването на раждане на български
гражданин, настъпило в чужбина, чрез издаването на български акт за
раждане. Общината е отказала такова издаване, като отказът е обжалван
и съдът приема, че са налице необходимите условия за отправяне на
преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз с въпрос: дали
следва член 20 и член 21 ДФЕС, както и член 7, 24 и 45 от Хартата на
основните права на ЕС, да се тълкуват в смисъл, че не допускат
българските административни органи, сезирани с искане за
удостоверяване на раждане на дете, български гражданин, настъпило в
друга държава-членка на ЕС, и удостоверено с испански акт за раждане, в
който са вписани две лица от женски пол като майки, без да се уточнява
дали и коя от тях е биологичната майка на детето, да откажат да издадат
български акт за раждане с мотива, че жалбоподателят отказва да посочи
коя е биологичната майка на детето? СЕС се е произнесъл по запитването
и предстои допълването на процедурата с новата информация.
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Особености на
изложението
•
















В
процедурите
са
приложени
примерни образци и формуляри на
необходимите документи:
Декларация от родител на основание чл. 43, ал. 3 от ЗЧРБ за
несъгласие детето му да напуска Република България
Искова молба за заместващо съгласие за пътуване на деца с
правно основание чл. 127а от СК
Насрещна искова молба по иск за заместващо съгласие за
пътуване на деца с правно основание чл. 127а от СК
Въззивна жалба по дело за родителски права
Искова молба за определяне на наем за ползването на
семейно жилище след развода
Искова молба за развод, присъждане на родителски права и
издръжка
Молба до съдебен изпълнител за налагане на глоби на
родител поради неизпълнение на режима на лични контакти
Молба за налагане на защитни мерки по чл. 59, ал. 8 от СК
Молба за образуване на изпълнително дело за предаване на
дете
Молба за предварително изпълнение на невлязло в сила
въззивно решение в частта за упражняването на родителските
права и местоживеенето на децата
Молба за промяна на привременни мерки
Молба по чл. 248 от ГПК за изменение на разноските





















Насрещна искова молба за развод, присъждане на родителски права и
издръжка
Сигнал до прокуратурата за препятстване упражняването на режима на
лични контакти
Молба за издаване на удостоверение по чл. 39 от Регламент (ЕО) №
2201/2003 г.
Молба за преминаване от исково производство за развод към такова по
взаимно съгласие
Споразумение за споделено родителство
Споразумение между съпрузи относно избор на приложимо право при
развод
Искова молба за развод поради фактическа раздяла
Искова молба по чл. 127 от ЗЗД при фактическа раздяла
Покана за заплащане на обезщетение по чл. 31, ал. 2 от ЗС
Жалба срещу постановление за налагане на глоба от съдебен изпълнител
Молба за спиране на изпълнението на въззивно решение за родителски
права
Сигнал до прокуратурата и полицията за домашно насилие
Удостоверение по чл. 39 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 във връзка с
решения по дела за родителска отговорност
Удостоверение по чл. 39 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 за решения по
брачни дела
Удостоверение по чл. 41, § 1 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 във връзка с
решения по дела за право на лични отношения с детето
Удостоверение по чл. 42, § 1 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 за връщане
на дете
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Предстои допълване на модула
Развитието на модула е свързано с предстоящо допълване с
процедури от областта на наследственото право
• Призоваване на наследници, живеещи в чужбина, към приемане на
наследство в България
• Удостоверяване на качеството „наследник“ в страните в и извън Европейския
съюз
• Наследяване по закон от чужденци. Наследяване от осиновени деца
• Наследяване при завещание в чужбина на имоти в България
• Наследяване при наличие на брачен договор с чужд гражданин
• Отказ от наследство, направен в друга държава и признаването му в България
• Запазена част при чужденци. Документи и процедури. Делба с участие на
чужденци, ограничения
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Ако сме ви били полезни, то сме си
свършили работата.
Благодаря за вниманието!
Емела Джамбазова
inter@apis.bg

