НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Актуализирани над тридесет
процедури по устройство на територията; нова процедура за
лицензия при търговия с природен газ; нови шест процедури по
ДДС;…
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В модул "Финансови процедури" са въведени шест нови процедури в областта на
данъка върху добавената стойност, които възникват като резултат от измененията в
ЗДДС и по-конкретно създаването на нови разпоредби с бр. 104 на ДВ от 2020 г.,
които разпоредби обхващат следните доставки: вътреобщностни дистанционни
продажби на стоки; дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или
територии; вътрешни дистанционни продажби и т. н. Съответно новите процедури са:
"Специална регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии", "Специална регистрация за прилагане на
режим извън Европейския съюз", "Специална регистрация за прилагане на режим в
Европейския съюз", както и касаещата горните процедури "Облагане на доставки при
прилагане на специалните режими", а така също и "Ред за извършване на
дистанционна продажба на стоки" и "Условия и ред за складиране на стоки при
поискване";
В модул "Административно-технически процедури. Процедури по ЗУТ" са
актуализирани 31 процедури или, иначе казано, всички процедури, свързани с
голямото изменение на ЗУТ с ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г. Част от промените засягат
общите устройствени планове, и по-специално че те вече ще могат да се обжалват
пред съответния административен съд по местонахождението на имота от собственици
на имоти, непосредствено засегнати от техните предвиждания. Разрешение за строеж
ще се дава само, ако улиците около обекта вече са собственост на общината. В същата
посока е и разпоредбата, че даден обект се въвежда в експлоатация само, ако вече са
изпълнени мероприятията по изграждане на улици. Към обектите частна собственост,
които може да се отчуждават за публични нужди на основа на влезли в сила подробни
устройствени планове, изрично се добавят обществените паркинги. Ателиетата
получават статут като на жилищата. Облекчават се процедурите, по които общината
ще премахва мобилни обекти за търговия, ако не са по правилата. Дирекция
национален строителен контрол (ДНСК) ще е отговорна за лицата, които упражняват
строителен надзор и консултантите по инвестиционни проекти. Почти всички
административни движения, свързани с устройството на територията, ще бъдат
публикувани в единен публичен регистър към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и т.н.;
В Модул "Търговци, търговски дружества и сдружения с нестопанска цел" са
актуализирани 11 процедури по повод измененията в ЗЗК с ДВ, бр. 17 от 2021 г., в
сила от 26.02.2021 г. С измененията в Закона за защита на конкуренцията се
разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), като тя
ще има право за разследване и взимане на решение, включително осигуряване на
достъп до всяка информация, която касае проверяваното юридическо лице. Удължава
се мандатът на комисията с още две години. Промените предвиждат още, ако участник
в картел ефективно съдейства за разкриване на картелно споразумение, то той да
може да бъде освобождаван от санкции или да търпи занижени глоби. Предвидено е
въвеждане на внезапни проверки на купувачи на храни и селскостопански продукти
при съмнение за нелоялна търговска практика и т.н.

Модул "Енергетика"
Във връзка с новото изискване за лицензия при търговия с природен газ е
въведена следната нова процедура с образец към нея:


Издаване на лицензия за търговия с природен газ, заедно със Заявление за издаване
на лицензия за търговия с природен газ - образец по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ.

Модул "Досъдебно производство по наказателни дела"
Във връзка с изменението на НПК (ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от
6.02.2021 г.) е актуализирани следната процедура:


Очна ставка.

Модул "Трудово-правни процедури"
Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за
съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от
Кодекса на труда (ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 1.03.2021 г.) е
актуализиран следния формуляр:


Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ.

Във връзка с изм. и доп. 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. 25 от
26.03.2021 г.) е актуализиран следния формуляр:


Трудов договор на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда (за един ден) и
разписка

Във връзка с приемане на Националния план за действие по заетостта през
2021 г. с Решение на МС № 83 от 29.01.2021 г. са актуализирани следните
процедури:
1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни над 55-годишна възраст;
2. Насърчаване наемането на работа на безработни лица с недостигащ осигурителен стаж
за пенсиониране;
3. Насърчителни мерки за работодатели, осигуряващи повишаване квалификацията на
заетите лица;
4. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
5. Разработване и реализиране на програми за заетост;
6. Периодично парично подпомагане на безработни лица при започване на работа в
друго населено място;
7. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни жени - майки
или самотни родители;
8. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица за стажуване;
9. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни младежи за стажуване или
обучение;
10. Насърчаване на безработни лица към самостоятелна заетост;
11. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи продължително безработни лица;
12. Насърчителни мерки за работодатели - микропредприятия за наети от тях безработни
лица;
13. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни лица с трайни
увреждания;
14. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи.

Модул "Общински административно-правни процедури"
Във връзка с изменението с ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 2.02.2021 г.
на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници е
актуализирана процедурата:


Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Модул "Административно-технически процедури. Процедури по ЗУТ"
Във връзка с изменението и допълнението на Закона за устройство на
територията (ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.) са актуализирани следните
процедури:
1. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия, елементи
на градското обзавеждане и други;
2. Издаване на разрешение за отсичане или изкореняване на дълготрайни декоративни
дървета и дървета с историческо значение;
3. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
4. Подаване на жалба (сигнал) за извършване на незаконно строителство;
5. Издаване на виза за проектиране;
6. Съгласуване на идеен инвестиционен проект;
7. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива;
8. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и
пета категория;
9. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект;
10. Издаване на разрешение за строеж извън границите на урбанизираните територии;
11. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи;
12. Издаване на разрешение за строеж в гори или земи от горския фонд;
13. Заверка на заповедна книга;
14. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
15. Спиране на незаконни строежи;
16. Издаване на удостоверение за търпимост;
17. Извършване на преустройство в сграда - етажна собственост;
18. Издаване на разрешение за временен строеж;
19. Съгласуване и одобряване на подробен устройствен план;
20. Прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през чужд поземлен имот;
21. Осигуряване по административен ред на свободен достъп до чужд недвижим имот;
22. Одобряване на технически (работен) инвестиционен проект;
23. Издаване на разрешение за строеж в урбанизираните територии;
24. Издаване на удостоверение за поделяемост на съсобствена сграда, жилище или друг
обект;
25. Издаване на разрешение за ползване на строежите от първа до трета категория
включително;
26. Изменение на подробен устройствен план;
27. Одобряване на работен устройствен план;
28. Издаване скица на поземлен имот;
29. Налагане на строителна забрана;
30. Премахване, преобразуване или ремонтиране на строежи неподходящи по
местонахождение, разположение, вид и материали;
31. Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен
проект.

Модул "Областна администрация"
Във връзка с изменението и допълнението на Закона за устройство на
територията (ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 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. Презаверяване на разрешение за строеж;
4. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план;
5. Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в
одобрения инвестиционен проект;
6. Регистриране на технически паспорт на строеж;

7. Ред за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от
областния управител;
8. Процедура по отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при
изменение в одобрения инвестиционен проект;
9. 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;
10. Възстановяване на изгубени одобрени инвестиционни проекти - одобряване на
инвестиционен проект - заснемане на извършения строеж.

Модул "Финансови процедури"
Въведени са следните нови процедури:
1. Ред за извършване на дистанционна продажба на стоки;
2. Условия и ред за складиране на стоки при поискване;
3. Специална регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии;
4. Специална регистрация за прилагане на режим извън Европейския съюз;
5. Специална регистрация за прилагане на режим в Европейския съюз;
6. Облагане на доставки при прилагане на специалните режими.

Във връзка с изменението на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. (ДВ, бр. 8 от
29.01.2021 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Одобрение на преобразуване на инвестиционен посредник;
2. Придобиване, последващо увеличаване и прехвърляне на квалифицирано участие в
инвестиционен посредник;
3. Издаване на разрешение на пазарен оператор за организиране на многостранна
система за търговия и организирана система за търговия;
4. Издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална
инвестиционна цел.

Актуализирани по ДОПК (ДВ, бр. 104 и бр. 105 от 2021 г., в сила от 1.01.2021
г. са следните процедури:
1. Отсрочване и разсрочване на публични задължения;
2. Възстановяване и прихващане на вземания за данъци и задължителни осигурителни
вноски, глоби и имуществени санкции;
3. Действия по осъществяване на принудителното изпълнение на публични вземания.
Защита срещу принудителното изпълнение;
4. Разпореждане с отнети в полза на държавата движими вещи;
5. Извършване на ревизии и проверки по ДОПК;
6. Извършване на експертиза по ДОПК;
7. Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите;
8. Издаване на ревизионен акт;
9. Условия и ред за извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок
фискален риск.

Актуализирани по Наредба № Н-18 (ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от
26.02.2021 г.) са следните процедури:
1. Извършване на продажби чрез електронен магазин;
2. Смяна на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика, повреда,
прекратяване на регистрацията или кражба на фискалното устройство;
3. Отчетност на оборотите и книгата за дневните финансови отчети;
4. Регистрация на фискално устройство в ТД на НАП.

Във връзка с изменението на ЗК (ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.) са
актуализирани следните процедури:

1. Публично-частно партньорство. Дефиниция, цели и видове публично-частно
партньорство;
2. Сключване на договор за публично-частно партньорство.

Във връзка с изменението на Наредба № 27 от 13.03.2014 г. за статистиката
на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и
статистиката на ценните книжа (ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от
1.01.2021 г.), нови Указания и образи на форми, утвърдени от БНБ е
актуализирана процедурата:


Откриване на банкова сметка в чужбина

както и са въведени следните нови и актуализирани формуляри:
1. Форма СПБ-10Б - Тримесечен отчет за извършени инвестиции в чуждестранни фондове
за дялов капитал;
2. Форма СПБ-7 - Тримесечен отчет за извършени преки инвестиции в чужбина;
3. Форма СПБ-7А - Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина;
4. Форма СПБ-7Б - Годишен отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в
чужбина;
5. Форма СПБ-8 - Годишен отчет за вземанията и задълженията на местни физически
лица от/към чуждестранни лица;
6. Декларация - Форма СПБ-9 за дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на
вътрешен или външен пазар;
7. Форма СПБ-Н - Месечен отчет за сделките с недвижими имоти между местни и
чуждестранни лица;
8. Декларация - форма СПБ-10 при придобиване на ценни книжа или извършване на
инвестиции във фондове за дялов капитал без посредничество на местно лице инвестиционен посредник.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Актуализирани по ЗБДОО за 2021 и КСО (изм. и доп., бр. 103 от 4.12.2020 г.,
в сила от 1.01.2021 г., изм., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.,
бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила от 12.02.2021 г., изм. и доп., бр. 19 от
5.03.2021 г., изм., бр. 21 от 12.03.2021 г.) са следните процедури:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Осигуряване на работещите пенсионери;
Изменение на пенсиите;
Определяне на максимален размер на получаваните една или повече пенсии;
Обжалване на актовете на органите на държавното обществено осигуряване;
Пенсионно производство - отпускане, спиране, възобновяване и прекратяване на
пенсиите. Обжалване;
Определяне на нова пенсия по чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване;
Отпускане на пенсия за инвалидност;
Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
Служебно разпределение на лицата, неизбрали универсален или професионален
пенсионен фонд;
Сключване и съдържание на договор за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване. Прекратяване;
Подаване на заявление за избор на универсален фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване;
Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български
работодател или с посредничеството на българска организация;
Обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или
занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски
дружества и регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
Обществено осигуряване на лицата, работещи по трудово или по служебно
правоотношение;

15. Обществено осигуряване на лицата, работещи без трудово или служебно
правоотношение;
16. Данъчни облекчения при осигуряване във фондове за допълнително пенсионно
осигуряване;
17. Осигуряване и осигурителен стаж на лицата по време на оставане без работа;
18. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск при
раждане на дете по чл. 163, ал. 8 от КТ;
19. Елементи на възнаграждението и/или доходите, върху които се правят осигурителни
вноски;
20. Определяне на максимален размер на получаваните една или повече пенсии;
21. Обезщетения и помощи по краткосрочното обществено осигуряване на лицата,
упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци,
съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски стопани и
тютюнопроизводители;
22. Гарантирани вземания на работници и служители при обявяване на несъстоятелност
на работодателя;
23. Промяна на участието и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида
на осигуреното лице от един в друг съответен фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване.

Модул "Правни сделки"
Във връзка с измененията и допълненията в Закона за устройство на
територията (ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.) са актуализирани следните сделки:
1. Договор за строителен надзор;
2. Предварителен договор за учредяване право на строеж върху поземлен имот.

По повод промените в Закона за концесиите (ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.) е
актуализирана правната сделка:


Договор за концесия.

Във връзка приети изменения и допълнения в Закона за електронните
съобщения (ДВ, бр. бр. 20 от 9.03.2021 г.) е актуализирана една сделка:


Прекратяване на договор с мобилен оператор.

Модул "Енергетика"
Във връзка с новото изискване за лицензия при търговия с природен газ е
въведена следната нова процедура с образец към нея:


Издаване на лицензия за търговия с природен газ, заедно със Заявление за издаване
на лицензия за търговия с природен газ - образец по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ.

Актуализирана е процедурата:


Издаване на лицензия за пренос на електрическа енергия.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"
Допълнени с хипотезата на § 5г, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ са следните процедури:
1. Прекратяване на ООД (ЕООД) с ликвидация;
2. Възобновяване на производство по ликвидация.

Във връзка с изменението на Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 17 от
26.02.2021 г.) е актуализирана процедурата:


Учредяване на адвокатско дружество.

Във връзка с изменението на Закона за електронните съобщения (ДВ, бр. 20
от 9.03.2021 г.) са актуализирани процедурите:
1. Признаване на доказателствена сила на електронните документи в гражданския
процес;
2. Производство и ред по предоставяне на електронни административни услуги.

Допълнена със съдебна практика е процедурата:


Получаване на издръжка от лица, които имат право. Издръжка на ненавършилите
пълнолетие деца от техните родители.

Модул "Търговци"
Във връзка с измененията в ЗЗК (ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.) са
актуализирани следните процедури:
1. Защита на търговеца при изнасяне на фирмена тайна;
2. Обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на решенията в процедурата
за предоставяне на концесия и решенията за определяне на концесионер;
3. Производство пред Комисията за защита на конкуренцията за установяване и
санкциониране на злоупотреба с по-силна позиция при договаряне;
4. Производство пред Комисията за защита на конкуренцията за установяване на
нелоялни търговски практики за доставки на селскостопански и хранителни продукти;
5. Процедура по защита пред Комисията за защита на конкуренцията срещу разгласяване
на производствена или търговска тайна. Защита на търговската тайна в производство
по граждански дела;
6. Обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на решенията на възложителя
при провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки;
7. Производство пред Комисията за защита на конкуренцията за предварително
уведомяване (нотифициране) на концентрация;
8. Производство пред Комисията за защита на конкуренцията за установяване на
антитръстови нарушения;
9. Производство пред Комисията за защита на конкуренцията за установяване и
санкциониране на нарушения в областта на нелоялната конкуренция;
10. Освобождаване от санкция или намаляване на санкции от Комисията за защита на
конкуренцията при участие в таен картел;
11. Производство пред Комисията за защита на конкуренцията за установяване на
забранени споразумения. Картел и картелни споразумения.

Във връзка с последните изменения в Закона за адвокатурата и с
възможността адвокат вече да може да бъде управител е актуализирана
процедурата:


Изпълнителни органи в дружество с ограничена отговорност.

© Апис Европа АД
Представяне на "АПИС ПРОЦЕДУРИ"

