Две нови процедури за практиката на ЕСПЧОС;
актуализирани процедурите и формулярите за акцизите;
актуализирани процедурите по последните изменения в ЗУТ;
актуализирани шестнадесет процедури за образованието ….
Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец април 2019 г.

Акценти




В модул "Общи съдебни и административни процедури" са въведени нови две
процедури, които продължават цикъла от процедури, посветени на правата на човека
през призмата на практиката на съда, който е призван да ги защитава. Процедурите са
"Критерии за допустимост на жалбите до ЕСПЧ - изчерпване на вътрешноправните
средства, изтичане на 6-месечния срок, значителна вреда" и "Недопустимост на
жалбите до ЕСПЧ – злоупотреба с право на жалба, явно необоснована жалба,
несъвместимост";
В модул "Областна администрация" са актуализирани осем процедури по
последните изменения в Закона за устройство на територията. Обнародваните в бр. 25
на ДВ от тази година промени предвиждат всички устройствени планове и техните
изменения, както и разрешителните за строеж в цяла България да бъдат качени на
единен информационен портал. Той трябва да заработи до две години. Задължение на
общините и министерствата ще бъде да го поддържат в актуален вид на интернет
страницата на съответното ведомство. Издадените до влизането в сила на закона
актове и документи ще се публикуват на интернет страниците на ведомствата в
едногодишен срок от влизането в сила на промените в закона. Целта на тези промени
е да се разреши проблема с липсата на информация за издадените разрешителни за
строеж и направените частични промени в устройствените планове, които водеха до
плътно застрояване. Направен е и опит да се реши проблемът с различната визия на
жилищните сгради и кварталите. Дава се възможност на общините да въвеждат
изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните
ансамбли, което ще става с наредба, одобрена от общинския съвет. Направени са
промени и в разпоредбите, свързани с преместваемите обекти. Прецизирани са
дефиницията за преместваем обект, видовете преместваеми обекти и условията и реда
за тяхното поставяне и премахване. Въвеждат се изисквания с наредбите на
общинските съвети да се определят максималните размери, конструктивното решение
и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти. Същото се
отнася и за обектите, разполагащи се в поземлени имоти за времето на провеждане на
обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви,
благотворителни и рекламни кампании и други. Всички преместваеми обекти,
поставени по досегашния ред, трябва да се приведат в съответствие с изискванията на
промените в закона в едногодишен срок от влизането му в сила, а обектите по
плажовете на Черноморското крайбрежие – в тригодишен срок.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"
Във връзка с измененията и допълненията в националните рамкови
договори за медицинските (ДВ, бр. 4 от 11.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.)
и за денталните дейности (ДВ, бр. 10 от 1.02.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) е
актуализирана следната процедура:


Условия и ред за сключване на договори за 2018 г., както и на договори/допълнителни
споразумения за 2019 г. между Националната здравноосигурителна каса и
изпълнители на болнична медицинска помощ по амбулаторни процедури.

Въведени са и новите образци:
1. Заявление за сключване на договор с НЗОК за изпълнение на АПр за 2019 г.;

2. Заявление за сключване на допълнително споразумение към договор с НЗОК за
изпълнение на АПр, сключен през предходната 2018 г.;
3. Типов договор за 2019 г. за изпълнение на АПр;
4. Типово допълнително споразумение към договор за изпълнение на АПр, сключен през
предходната 2018 г.

Актуализирани са следните формуляри:
1. Декларация по чл. 43, ал. 1 и 2 от Наредба за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти;
2. Декларация-справка относно цената на производител на лекарствения продукт в
съответната валута и евро по чл. 14, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията, правилата и
реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

Във връзка с новите Условия и ред за сключване на договори за отпускане и
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК (ДВ, бр. 28 от 5.04.2019 г., в сила от 1.04.2019 г. до
31.03.2020 г.) са актуализирани 2 формуляра:
1. Декларация към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели;
2. Заявление към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели.

Модул "Селско стопанство"
Във връзка с измененията в Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 14 от 15.02.2019
г.), Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично
земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
– 2020 г. (ДВ, бр. 18 от 1.03.2019 г.), отмяната на Наредба № 12 от
22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на
правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр. 19 от
5.03.2019 г.) и измененията в Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и
реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания и
Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите
за директни плащания (ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г.) се актуализираха
текстовете на следните процедури:
1. Регистриране на земеделски стопани;
2. Условия и ред за подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие";
3. Издаване и отнемане на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и
горска техника;
4. Издаване и отнемане на разрешително за извършване на обучение за работа със
земеделска и горска техника и машини за земни работи;
5. Подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания;
6. Условия и ред за подпомагане по схемата за обвързано с производство подпомагане.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"
Въведени са следните две нови процедури:

1. Критерии за допустимост на жалбите до ЕСПЧ - изчерпване на вътрешноправните
средства, изтичане на 6-месечния срок, значителна вреда;
2. Недопустимост на жалбите до ЕСПЧ – злоупотреба с право на жалба, явно
необоснована жалба, несъвместимост.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Във връзка с изменението на Наредба № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и
условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ДВ, бр. 23 от 2019 г.)
е актуализирана процедурата:


Ред и условия за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане.

Модул "Финансови процедури"
Във връзка с изменението на Правилника за прилагане на закона за
акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 25 от 2019 г.) са актуализирани
процедурите:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Възстановяване на акциз при изнасяне на акцизни стоки;
Закупуване на бандероли за тютюневи изделия;
Производство на акцизни стоки;
Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по
Закона за акцизите и данъчните складове лица;
Заявяване, получаване и унищожаване на бандероли;
Издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия;
Отчетност и документация на освободените от акциз крайни потребители;
Освобождаване от облагане с акциз на денатуриран по специален метод етилов
алкохол и енергийни продукти;
Възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напитки.

Във връзка пак с това изменение на ППЗАДС са начертани като формуляри и
въведени трите нови приложения към ППЗАДС, както и са актуализирани
почти всички досегашни формуляри.
Във връзка с приемането на нова Тарифа за таксите, които се събират в
системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните
такси (ДВ, бр. 20 от 2019 г.) е актуализирана следната процедура:


Издаване на лиценз за производство на оптични дискове и/или матрици за тяхното
производство.

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел"
Актуализирана е следната процедура:


Обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на решенията в процедурата
за предоставяне на концесия и решенията за определяне на концесионер 50065 LPRO

Във връзка с изменението на Закона за физическото възпитание и спорта
(ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. на) е актуализирана процедурата:


Издаване, отнемане и прекратяване на спортeн лиценз на спортна федерация.

Модул "Трудово-правни процедури"
Във връзка с приет с РМС № 20 от 18.01.2019 г. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за
действие по заетостта през 2019 г. от Министерство на труда и социалната
политика са актуализирани следните процедури:
1. Насърчителни мерки за работодатели - микропредприятия за наети от тях безработни
лица;
2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи продължително безработни лица;
3. Насърчаване на безработни лица към самостоятелна заетост;
4. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни жени - майки
или самотни родители;
5. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда.

Във връзка с изм. и доп. на ЗЗЛД (ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.) е
актуализирана процедурата:


Контрол за спазване на трудовата дисциплина и достъпа до предприятието чрез
технически средства.

Във връзка с изменението на Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за
условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите
договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда
(ДВ, бр. 74 от 7.09.2018 г.) е актуализирана процедурата:


Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Модул "Околна среда"
Във връзка с изменението и допълнението на Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на околната среда и водите (ДВ, бр.
3 от 5.01.2018 г.) е актуализирана процедурата:


Издаване на комплексно разрешително за изграждането и експлоатацията на нови и
експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения.

Модул "Образование, наука и култура"
Във връзка с измененията на Правилника за прилагане на Закона за
чужденците в Република България и Наредбата за условията и реда за
издаване на визи и определяне на визовия режим (ДВ, бр. 27 от 2019 г.) са
актуализирани следните процедури:
1. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и
професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други
държави;
2. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
3. Конкурсно финансиране на научна или художественотворческа дейност в държавните
висши училища;
4. Придобиване на научна степен "доктор на науките";
5. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
6. Освобождаване на лица, заемащи академична длъжност;
7. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
8. Отнемане на научна степен;
9. Заемане на академични длъжности "доцент" и "професор";
10. Заемане на академични длъжности "асистент" и "главен асистент";
11. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
12. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;

13. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на
академичния състав във висше училище;
14. за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
15. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за
студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
16. Начална и/или специална военна подготовка на студенти и подготовка на ученици от
средните училища.

Модул "Областна администрация"
Във връзка с изменението на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 1
от 3.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от
1.01.2020 г., изм. и доп., бр. 25 от 26.03.2019 г.) са актуализирани следните
процедури:
1. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за обекти на техническата
инфраструктура с обхват повече от една община;
2. Приемане на подробни устройствени планове от областния експертен съвет;
3. Изменение на одобрен инвестиционен проект от областния управител;
4. Презаверяване на разрешение за строеж;
5. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план;
6. Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други
обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни
имоти, стопанисвани от областните управители;
7. Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за
узаконяване;
8. Издаване на заповед за учредяване на еднократно право на преминаване или
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през имот - държавна собственост.
НОВОСТИ - АРХИВ

© Апис Европа АД
Представяне на "АПИС ПРОЦЕДУРИ"

