НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Нова процедура за стипендии на
студенти за работа в държавната администрация; нова
процедура за отмяна на запрещение; нова процедура за развод
между чужди граждани пред български съд; актуализирани
двадесет и две процедури от образованието и културата …..
Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец август 2020 г.

Акценти






В модул "Образование, наука и култура" е въведена новата процедура
"Предоставяне на стипендии на студенти за работа в държавната администрация". С
предоставянето на стипендии в държавната администрация се цели да се оптимизира
нейната кадрова обезпеченост и да се привлекат млади специалисти по специалности,
за които в нея има недостиг на експерти. Процедурата разглежда условията и реда за
определяне от Министерския съвет на специалности, за които в администрациите има
недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии в държавната
администрация, условията за предоставяне на стипендии, реда за кандидатстване,
подбора на кандидатите за стипендиантска програма, сключването на споразумение за
провеждането на тази програма, определяне на наставник на стипендианта,
назначаването по служебно правоотношение на стипендианта и последиците при
неизпълнение от страна на последния на задълженията по сключеното споразумение;
В модул "Търговци" е въведена новата процедура "Апорт на недвижим имот.
Вписване в Търговския регистър и Служба по вписванията", заедно с образците на
"Искане до търговски регистър за назначаване на вещи лица за оценка на недвижим
имот", "Протокол от общо събрание на ООД за приемане на решение за непарична
вноска в капитала на ново ООД" и "Декларация-съгласие по чл. 73, ал. 5 от ТЗ". Тази
процедура е свързана с вече съществуващата процедура "Непарични вноски", като се
фокусира върху един от видовете апорт – на вещно право, и то на правото на
собственост върху недвижим имот, което е често срещан случай в действителността;
изброяват се необходимите документи, акцентира се върху необходимостта от пълна
индивидуализация на предмета на апорта в зависимост от това какъв е той – земя,
сграда, сграда в строеж, правото на строеж и т.н.;
В модул "Общи съдебни и административни процедури" са въведени две нови
процедури. "Прекратяване на брак между чужди граждани от български съд.
Международна компетентност на българските съдилища" разглежда при какви условия
може да бъде прекратен брака между лица, които не са граждани на Република
България, но имат право да се обърнат към българския съд за иницииране на
процедура по развод, както и в кои случаи и при какви критерии се определя
международната компетентност на българските съдилища по делата за развод.
Регламент № 2201/2003 предвижда различни компетентности на съдилищата на
държавите-членки по делата за развод. Критериите за компетентност, приети в него,
се основават на принципа, че трябва да съществува действителна връзка между
заинтересованото лице и държавата-членка, която упражнява компетентността.
Другата нова процедура е "Производство по отмяна на запрещение", която е
естествено продължение на съществуващите процедури по поставяне под запрещение
и учредяване на настойничество и попечителство.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"
Въведени са следните нови образци:
1. Заявление за издаване на заповед за унищожаване на лекарствени продукти;
2. Заповед за извършване на бракуване на лекарствени продукти;
3. Заявление за издаване на разрешение за преработване или използване за други цели
на лекарствени продукти.

Модул "Ветеринарномедицински процедури"

Въведен е новият формуляр:


Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"
Въведена е новата процедура:


Прекратяване на брак между чужди граждани от български съд. Международна
компетентност на българските съдилища

Допълнена с раздел "Отмяна на отказ от наследство" е процедурата:


Отказ от наследство.

За удобство на клиентите наред с формуляра е въведен и образец на
"Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел"

Модул "Търговци"
Въведена е новата процедура:


Апорт на недвижим имот. Вписване в Търговския регистър и Служба по вписванията

заедно с образците на
1. Искане до търговски регистър за назначаване на вещи лица за оценка на недвижим
имот;
2. Протокол от общо събрание на ООД за приемане на решение за непарична вноска в
капитала на ново ООД и
3. Декларация-съгласие по чл. 73, ал. 5 от ТЗ.

Модул "Обществено осигуряване"
Въведени са като нови следните формуляри:
1. Заявление за отпускане/изплащане на парично обезщетение за безработица;
2. 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;
3. Справка за приети и неприети документи, представени в НОИ по електронен път Приложение № 14.

Модул "Общински административно-правни процедури"
Във връзка с приета с ПМС № 139 от 26.06.2020 г., обн., ДВ, бр. 59 от
3.07.2020 г. Наредба за изискванията към категоризираните места за
настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне
на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и
апартаменти за гости е актуализирана следната процедура:


Категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Актуализирани са следните формуляри – приложения към Наредбата за
административното обслужване, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство;
Удостоверение за търпимост на строеж;
Удостоверение за декларирани данни;
Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни
документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване;
Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и
съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите;
Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и
извлечения от документи и книжа;
Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план;
Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и
селищно устройство;
Заявление за издаване на разрешение за строеж;
Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина;
Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот;
Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава
разрешение за строеж;
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни;
Заявление за издаване на скици за недвижими имоти;
Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина
извън горските територии;
Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние;
Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с
трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране;
Заявление за одобряване на подробен устройствен план.

Модул "Трудово-правни процедури"
Във връзка с обн. на Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за
определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на
заетостта на работници и служители след периода на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и
извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и
удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (ПМС
151/2020) е актуализирана процедурата:


Изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след
периода на извънредно положение и извънредната епидемична обстановка.

Модул "Административно-технически процедури", "Процедури по ЗУТ"
Във връзка с изменението и доп. на Закона за устройство на територията
(ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г., изм., бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от
13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г., бр. 62 от 14.07.2020 г.) са
актуализирани следните процедури:
1. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия, елементи
на градското обзавеждане и други;
2. Възстановяване на изгубени одобрени инвестиционни проекти - одобряване на
инвестиционен проект - заснемане на извършения строеж;
3. Заверка на заповедна книга;
4. Одобряване на работен устройствен план.

Модул "Образование, наука и култура"
Въведена е новата процедура:
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Във връзка с изм. и доп. на Правилника за прилагане на ЗОВСРБ (ДВ, бр. 67
от 28.07.2020 г.) и Наредбата за изискванията към лечебните заведения,
които извършват обучение на студенти и специализанти (ДВ, бр. 68 от
31.07.2020 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република
България;
2. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република
Северна Македония за студенти, докторанти и специализанти;
3. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
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. 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. Приемане на обучаеми във висшите военни училища.

Във връзка с новата Наредба № 2 от 1.07.2019 г. за реда за водене на
регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения, издадена от
министъра на културата, (oбн., ДВ, бр. 54 от 9.07.2019 г.), изм и доп. на
Закона за културното наследство (ДВ бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от
13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.),
изм и доп. на Закона за вероизповеданията (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в
сила от 13.03.2020 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Одобряване на инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии
за опазване на културното наследство;
2. Вписване и заличаване от регистъра на експертите, които могат да извършват
идентификация на движими културни ценности;
3. Провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура";
4. Създаване, разпространение и използване на изображения на културни ценности;
5. Възпроизвеждане на културни ценности, които не са с категория "световно" или
"национално" значение и национално богатство в копия или реплики и
възпроизвеждане на културни ценности в предмети с търговско предназначение;
6. Възпроизвеждане на културна ценност със световно и национално значение или
национално богатство в копие и реплика;
7. Гражданско-правни сделки с движими културни ценности;
8. Извършване на търговска дейност с движими културни ценности;
9. Издаване на разрешение за извършване на тръжна дейност с предмет движими
културни ценности;
10. Регистриране на лица, които извършват търговска дейност с движими културни
ценности;
11. Регистрация и прекратяване на читалище;
12. Учредяване и прекратяване на читалищно сдружение;
13. Регистрация на вероизповедание.
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