НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Още три процедури в изцяло
новия модул "Семейно право – специфични и международни
аспекти"; актуализирани процедурите по ППЗСП в съответствие
с промените от следващата година…
Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец август 2021 г.
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В новия модул "Семейно право – специфични и международни аспекти" през изминали
месец са въведени три нови процедури: "Правни последици при фактическата
раздяла. Оборване на презумпцията за съвместен принос", "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" и "Преминаване от развод по исков ред към развод по
взаимно съгласие. Споразумение за споделено родителство". Идеята на новия модул е
да се разглеждат хипотезите с международен елемент, които в действителността ни
стават все повече, наред с това да се обърне внимание на налагащи се от живота и
съдебната практика факти като фактическата раздяла и нейните последици,
споделеното родителство и др. В модула към момента има единадесет процедури с
много линкове към полезни сайтове, примерни образци на искови молби, заявления и
пр. Предстои попълването му с още процедури. Модулът е насочен както към
практикуващи юристи – адвокати, съдии, така и към социални работници, отделите за
закрила на детето, неправителствени организации, занимаващи се със социални
доклади или със закрила на децата и др.;
В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" са актуализирани
всички процедури, които са засегнати от промените в ППЗСП (ДВ, бр. 64 от 3.08.2021
г., в сила от 1.01.2022 г.). С тези промени се привежда Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане в съответствие с настъпилите нормативни промени в
Закона за училищното и предучилищното образование и Закона за семейни помощи за
деца предвид направените последни промени в тези два акта, защото те са свързани с
условията за отпускане на социални помощи - определената възраст за задължително
образование е вече 4 години, въведена е и нов вид семейна помощ за деца, която
засяга осмокласниците. Съща така, като държава-членка на Европейския съюз,
България трябва да се съобрази с общата Европейска политика в областта на
социалната закрила, базирана на Европейския стълб за социални права, и да изпълни
произтичащите във връзка с това ангажименти. Това налага привеждането на
нормативната уредба в съответствие със заложените общи приоритети в областта на
социалната закрила и борбата с бедността. В настоящата ситуация възможностите да
се създадат необходимите нормативни условия за плавна промяна на индивидуалните
проценти по чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане за периода 2022 - 2024 г. е чрез корекция в посока на тяхното
увеличениe. Така ще започне процесът на трансформиране на системата за социално
подпомагане в нов модел, адекватен и на визията на ЕК, който налага и съответни
законодателни промени на следващия етап.

Модул "Съобщения"
Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 1 от 22.07.2010 г.
за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и
вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на
номерационни ресурси (ДВ, бр. 64 от 3.08.2021 г.) са актуализирани
следните процедури:
1. Процедура по първично и вторично предоставяне на номера от Националния
номерационен план;
2. Процедури по резервиране на номерационен капацитет от Националния номерационен
план.

Модул "Транспорт"
Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за издаване на
българските лични документи (ДВ, бр. 66 от 10.08.2021 г., в сила от
1.09.2021 г.) и на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ,
69 от 20.08.2021 г., в сила от 1.09.2021 г.) са актуализирани следните
процедури:
1. Издаване и подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство на
чужденец (в сила от 1.09.2021 г.);
2. Издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС (в сила от 1.09.2021 г.).

Модул "Семейно право – специфични и международни аспекти"
Въведени са още три нови процедури:
1. Правни последици при фактическата раздяла. Оборване на презумпцията за съвместен
принос, заедно с приложенията към нея:





Покана за заплащане на обезщетение по чл. 31, ал. 2 от ЗС;
Искова молба по чл. 127 от ЗЗД при фактическа раздяла;
Искова молба за развод поради фактическа раздяла.

2. 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, заедно със следните приложения:




Молба за издаване на удостоверение по чл. 39 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 г.;
Споразумение между съпрузи относно избор на приложимо право при развод.

3. Преминаване от развод по исков ред към развод по взаимно съгласие. Споразумение
за споделено родителство, заедно със следните приложения:




Молба за преминаване от исково производство за развод към такова по взаимно
съгласие;
Споразумение за споделено родителство.

Модул "Общински административно-правни процедури"
Във връзка с изм. ДВ, бр. 50 от 15.06.2021 г., изм. и доп., бр. 57 от 9.07.2021
г. на Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за
българското гражданство е актуализирана следната процедура:


Издаване на удостоверение за българско гражданство.

Модул "Образование, наука и култура"
Съгласно изм. и доп. на ППЗЧРБ (ДВ, бр. 57 от 9.07.2021 г.), и обн. на ПМС №
226 от 12.07.2021 г. за приемане на показатели за определяне на
изследователските ВУ и условията и реда за актуализиране на Списъка на
изследователските висши училища (ДВ, бр. 58 от 13.07.2021 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 художествено-творческа дейност в държавните
висши училища;
4. Придобиване на научна степен "доктор на науките";
5. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
6. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
7. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско
гражданство по натурализация;
8. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на
академичния състав във висше училище.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Във връзка с изменението на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
(ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г.) е актуализирана процедурата:


Отпускане на наследствена пенсия.

Във връзка с изменението на ППЗСП (ДВ, бр. 64 от 3.08.2021 г., в сила от
1.01.2022 г.) са актуализирани процедурите:
1. Отпускане на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища;
2. Отпускане на месечна социална помощ.

Във връзка с изменението на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда
за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на
нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един
дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди (ДВ, бр. 59
от 16.07.2021 г.) са актуализирани процедурите:
1. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволни пенсионни фондове
по професионални схеми;
2. Осигурителни вноски и индивидуална партида във фондовете за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване.

Във връзка с изменението на Наредбата за медицинската експертиза (ДВ,
бр. 59 от 16.07.2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) са актуализирани
процедурите:
1. Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на лицата, работещи по
трудово или по служебно правоотношение;
2. Ред за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на
професионалните болести.

Във връзка с изменението на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията
към рекламните и писмените информационни материали и страниците в
интернет на пенсионноосигурителните дружества (ДВ, бр. 55 от 2.07.2021 г.)
е актуализирана следната процедура:


Сключване и съдържание на договор за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване. Прекратяване.

Във връзка с изменението на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина
за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на

осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в
друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество (ДВ, бр. 58 от 13.07.2021 г., в сила от 1.09.2021 г.) е
актуализирана процедурата:


Прехвърляне на натрупани средства по индивидуалната партида на осигуреното лице
от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Модул "Финансови процедури"
Във връзка с изменението на Правилника за прилагане на Закона за
тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ДВ, бр. 62 от 27.07.2021 г.)
са актуализирани процедурите:
1. Издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия;
2. Издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн.

Модул "Търговци"
Във връзка с изменението на Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията
към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния
регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани
със сетълмента на ценни книжа (ДВ, бр. 62 от 27.07.2021 г.) е
актуализирана процедурата:


Прехвърляне на безналични акции. Книга на акционерите и поименни акции.
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