Нови формуляри за вписванията в търговския регистър;
допълнени процедурите относно принудителното изпълнение
със задължителна съдебна практика…
Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец октомври 2018 г.
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В модул "Обществени поръчки" по повод Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. за
определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите,
за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и
сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните
програми и програмите за европейско териториално сътрудничество (ДВ, бр. ДВ, бр.
44 от 29.05.2018 г.) са актуализирани процедурите: Верификация на разходите по
проекти и програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз в публичния
сектор, заедно с образеца на Контролен лист № 1 за правилата за плащания, за
верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на
неправомерни разходи; Финансови корекции по проекти и програми на Европейския
съюз; Сертифициране по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;
В модул "Общи съдебни и административни процедури" са допълнени във
връзка с Тълкувателно решение № 1 от 10.07.2018 г. на ВКС по т. д. № 1/2015 г.,
ОСГТК, Тълкувателно решение № 3 от 10.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 3/2015 г. и
Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г. на ОСГТК на ВКС съответните процедури.
Според Тълкувателно решение № 3 от 10.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 3/2015 г., че
изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният
изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 от ГПК отговор, че длъжникът няма
сметка в съответната банка, представлява действие по налагане на запор, но
длъжникът не отговаря за разноските по извършването му и те остават за сметка на
взискателя. По силата на същото решение на обжалване по реда на чл. 435, ал. 2 от
ГПК подлежи всеки акт на съдебния изпълнител, в който се определя размера на
задължението на длъжника за разноските по изпълнението.

Модул "Транспорт"
Във връзка с измененията в Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и
реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 81 от
2.10.2018 г.) е актуализирана следната процедура:


Условия и ред за извършване на превоз на опасни товари.

Модул "Селско и горско стопанство"
Към следните процедури:
1. Издаване на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита;
2. Издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита в
селскостопанска аптека;
3. Издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита.

Са въведени следните нови формуляри:
1. Заявление за удължаване срока на годност на продукти за растителна защита;
2. Заявление за промяна в обстоятелствата, свързани с издадено Удостоверение за
преопаковане на продукти за растителна защита;
3. Заявление за издаване на Удостоверение за преопаковане на продукти за растителна
защита.

И са актуализирани следните формуляри:
1. Заявление
защита;
2. Заявление
защита;
3. Заявление
търговия с

за издаване на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна
за издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна
за промяна в обстоятелствата, свързани с издадено удостоверение за
продукти за растителна защита.

Модул "Енергетика"
Актуализирана е следната процедура:


Продажба на електрическа енергия от разпределителни предприятия на потребители,
присъединени към тях.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"
Актуализирани са следните формуляри:
1. Заявление за издаване на лицензия за производство на наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
2. Заявление за подновяване на лицензия за производство на наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
3. Заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
4. Заявление за подновяване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
5. Заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане
на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
6. Заявление за промяна на лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Модул "Финансови процедури"
Актуализирани са следните процедури:
1. Изисквания за осъществяване на дейност като заложна къща;
2. Статистическо деклариране пред БНБ на финансови кредити, преки инвестиции в
чужбина и емитиране и покупка на ценни книжа.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"
Допълнени са във връзка с Тълкувателно решение № 1 от 10.07.2018 г. на
ВКС по т. д. № 1/2015 г., ОСГТК, Тълкувателно решение № 3 от 10.07.2017 г.
на ВКС по т. д. № 3/2015 г. и Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г. на
ОСГТК на ВКС следните процедури:
1. Принудително изпълнение върху движими вещи;
2. Вписване на възбрана върху недвижим имот. Възбрана и принудително изпълнение
при СИО.

Във връзка с изменението на ГПК (ДВ, бр. 65 от 7.08.2018 г., в сила от
7.08.2018 г.) е актуализирана процедурата:


Производство по възстановяване на срокове по ГПК.

Във връзка с изменението на ЗКИ (ДВ, бр. 18 от 2018 г.) са актуализирани
процедурите:
1. Издаване на съдебно удостоверение по реда на ГПК;
2. Издаване на лиценз за банка със седалище на територията на Република България.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Във връзка с приемането на нова Наредба за реда за избор на осигуряване,
внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските
за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен
на информация (обн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г., в сила от 24.08.2018 г.) са
актуализирани процедурите:
1. Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни
фондове;
2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни
фондове;
3. Подаване на заявление за избор на професионален фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване;
4. Подаване на заявление за избор на универсален фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване.

Във връзка с Наредбата за реда за възстановяване на внесени осигурителни
вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни
бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално
представителните организации на и за хора с увреждания, издадена от
министъра на труда и социалната политика е актуализирана процедурата:


Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните
предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания.

Актуализирана е и следните процедура:


Изплащане на парични обезщетения или месечни помощи за отглеждане на малко
дете.

Модул "Трудови процедури"
Въведени са като нови следните формуляри:
1. Заявление-декларация до директора на Дирекция "Социално подпомагане" за
включване в дейност "Личен асистент" за кандидат потребител - пълнолетно лице;
2. Заявление-декларация до директора на Дирекция "Социално подпомагане" за
включване в дейност "Личен асистент" за кандидат потребител – дете;
3. Заявление-декларация до директора на Дирекция "Социално подпомагане" за
включване в дейност "Личен асистент" за кандидат за помощник-възпитател;
4. Заявление-декларация до директора на Дирекция "Социално подпомагане" за
включване в дейност "Личен асистент".

Модул "Обществени поръчки"
Във връзка с Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за
плащания, за верификация и сертификация на разходите, за
възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване,
както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по

оперативните програми и програмите за европейско териториално
сътрудничество (ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г.) са актуализирани процедурите:
1. Верификация на разходите по проекти и програми, финансирани от Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на
Европейския съюз в публичния сектор,

заедно с образеца на


Контролен лист № 1 за правилата за плащания, за верификация и сертификация на
разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи;

2. Финансови корекции по проекти и програми на Европейския съюз;
3. Сертифициране по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.

Модул "Търговци"
Въведени са като нови следните формуляри:
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едноличен търговец - А1;
събирателно дружество - А2;
командитно дружество – А3;
дружество с ограничена отговорност

за вписване на обстоятелства относно кооперация - А7;
за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец - А8.
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