Íîâîñòè â "ÀÏÈÑ - ÏÐÎÖÅÄÓÐÈ" ïðåç ìåñåö þëè 2011 ã.
Èçáîðíèÿò êîäåêñ – ðàçãëåäàí â íîâ òåìàòè÷åí ìîäóë è äâàíàäåñåò ïðîöåäóðè;
"Ïîäíîâÿâàíå íà ñïîðòíà ëèöåíçèÿ íà ñïîðòíà ôåäåðàöèÿ" è îùå äåñåò íîâè
ïðîöåäóðè â "Îáðàçîâàíèå, íàóêà, êóëòóðà"; çåìåäåëñêàòà è ãîðñêà òåõíèêà â íîâè
÷åòèðè ïðîöåäóðè; "Ïîïðàâêà íà íîòàðèàëåí àêò" è "Èïîòåêà âúðõó ïðàâî íà ñòðîåæ"
ñà ÷àñò îò íîâîñòèòå â íîòàðèàëíèòå ïðîöåäóðè ...

Àêöåíòè
Ñúçäàäåí å íîâ òåìàòè÷åí ìîäóë "Ïðîöåäóðè ïî Èçáîðíèÿ êîäåêñ", където са въведени нови
дванадесет процедури, писани по Изборния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.
Процедурите са съобразени и с последвалото Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от
4.05.2011 г. – обн. В ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., с което се обявяват за противоконституционни
определени разпоредби от кодекса; отразяват и следващото изменение на кодекса – със Закона за
изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от 14.06.2011
г.). Лесен достъп до тях има също и от Предметния указател, Избори;
Пак в Ïðåäìåòíèÿ óêàçàòåë има нов термин - "Õðàíè" - и той обединява деветнадесет процедури
и правни сделки, заедно с приложените им образци и формуляри;
Â ìîäóë "Íîòàðèàëíè ïðîöåäóðè" има нови процедури за: поправка на нотариален акт;
ипотеката върху правото на строеж; придобиването на право на собственост върху земя в България
от чужденци.

Ìîäóë "Ïðîöåäóðè ïî Èçáîðíèÿ êîäåêñ"
Âúâåäåíè ñà ñëåäíèòå íîâè 12 ïðîöåäóðè:
1. Избирателни права при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на общини и
кметства;
2. Извършване на заличаване, вписване, дописване и поправки в избирателните списъци, както и
отстраняване на непълноти и грешки;
3. Издаване на наказателни постановления от областния управител при нарушаване разпоредбите на
Изборния кодекс;
4. Издаване на удостоверения за гласуване на друго място;
5. Искане за поправка на избирателен списък;
6. Назначаване, статут и правомощия на общинските избирателни комисии и правно положение на
членовете им;
7. Назначаване, статут и правомощия на районните избирателни комисии и правно положение на
членовете им;
8. Назначаване, статут и правомощия на секционните избирателни комисии и правно положение на
членовете им;
9. Образуване на избирателни секции в страната и извън нея;
10. Предварителна регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети за участие в
избори за общински съветници и кметове на общини и кметства;
11. Съставяне на избирателни списъци при избори за общински съветници и кметове на общини и
кметства;
12. Съставяне на избирателни списъци при избори за общински съветници и кметове на общини и
кметства в особени случаи.

Ìîäóë "Çäðàâåîïàçâàíå"
Âúâ âðúçêà ñ ïðèåìàíåòî è âëèçàíåòî â ñèëà íà íîâèÿ Çàêîí çà Áúëãàðñêàòà àãåíöèÿ
ïî áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå /îáí., ÄÂ, áð. 8 îò 25.01.2011 ã., â ñèëà îò 25.01.2011 ã./
ñà àêòóàëèçèðàíè ïðîöåäóðèòå:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Взаимно признаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти;
Издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти;
Издаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти;
Издаване на лиценз за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти;
Издаване на лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти в Република България;
Регистриране на ветеринарно лечебно заведение;
Извършване на единна оценка за безопасност и издаване на разрешение за пускане на пазара на
нова храна или нова хранителна съставка;
8. Регистриране на обекти за производство и търговия с храни.

Âúâ âðúçêà ñ èçìåíåíèÿòà â Çàêîíà çà êîíòðîë âúðõó íàðêîòè÷íèòå âåùåñòâà è
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ïðåêóðñîðèòå / Äúðæàâåí âåñòíèê áð. 12 îò 8.02.2011 ã., â ñèëà îò 8.02.2011 ã./ è
Íàðåäáà № 7 îò 26.01.2001 ã. çà óñëîâèÿòà è ðåäà çà èçäàâàíå íà ðàçðåøèòåëíè çà
âíîñ è èçíîñ íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà è òåõíèòå ïðåïàðàòè, èçäàäåíà îò ìèíèñòúðà íà
çäðàâåîïàçâàíåòî /Äúðæàâåí âåñòíèê áð. 17 îò 25.02.2011 ã./ å àêòóàëèçèðàíà
ïðîöåäóðàòà:
Издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества.

Âúâ âðúçêà ñ óòâúðæäàâàíåòî íà Óñëîâèÿ è ðåä çà ñêëþ÷âàíå íà èíäèâèäóàëíè
äîãîâîðè çà îòïóñêàíå è çàïëàùàíå íà ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè ïî ÷ë. 262, àë. 4, ò. 1 îò
Çàêîíà çà ëåêàðñòâåíèòå ïðîäóêòè â õóìàííàòà ìåäèöèíà, ìåäèöèíñêè èçäåëèÿ è
äèåòè÷íè õðàíè çà ñïåöèàëíè ìåäèöèíñêè öåëè (ñúãëàñóâàíè ìåæäó ïðåäñòàâèòåëè
íà ÍÇÎÊ è Áúëãàðñêèÿ ôàðìàöåâòè÷åí ñúþç íà îñíîâàíèå ÷ë. 45, àë. 10 îò ÇÇÎ) å
àêòóàëèçèðàíà ïðîöåäóðàòà:
Условия и ред за сключване на договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК.

Âúâ âðúçêà ñ èçìåíåíèÿòà â ÍÀÐÅÄÁÀ № 36 îò 21.07.2009 ã. çà óñëîâèÿòà è ðåäà çà
óïðàæíÿâàíå íà äúðæàâåí çäðàâåí êîíòðîë è âúâ âðúçêà ñ èçìåíåíèÿòà â ÒÀÐÈÔÀ çà
òàêñèòå, êîèòî ñå ñúáèðàò îò îðãàíèòå íà äúðæàâíèÿ çäðàâåí êîíòðîë è
íàöèîíàëíèòå öåíòðîâå ïî ïðîáëåìèòå íà îáùåñòâåíîòî çäðàâå ïî Çàêîíà çà
çäðàâåòî /Äúðæàâåí âåñòíèê áð. 38 îò 17.05.2011 ã./ /Äúðæàâåí âåñòíèê áð. 38 îò
17.05.2011 ã., â ñèëà îò 17.05.2011 ã./ ñà àêòóàëèçèðàíè ïðîöåäóðèòå:
1. Държавен здравен контрол върху обектите с обществено предназначение;
2. Държавен контрол върху продуктите и стоките, имащи значение за здравето на човека;
3. Регистрация в РЗИ на лечебни заведения - индивидуални практики за първична/специализирана
медицинска помощ;
4. Регистрация на лечебната дейност, извършвана от висшите медицински училища;
5. Регистрация в РЗИ на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите;
6. Създаване на домове за медико-социални грижи;
7. Създаване и закриване на лечебни заведения за болнична помощ.

Âúâ âðúçêà ñ âëèçàíåòî â ñèëà íà íîâàòà ÍÀÐÅÄÁÀ № 2 îò 21.04.2011 ã. çà çäðàâíèòå
èçèñêâàíèÿ êúì ãðîáèùíè ïàðêîâå (ãðîáèùà) è ïîãðåáâàíåòî è ïðåíàñÿíåòî íà
ïîêîéíèöè /èçäàäåíà îò ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî, îáí., ÄÂ, áð. 36 îò
10.05.2011 ã., â ñèëà îò 10.05.2011 ã./ å àêòóàëèçèðàíà ïðîöåäóðàòà:
Здравни изисквания за обекти с обществено предназначение. Санкции при неспазването им.

Âúâ âðúçêà ñ èçìåíåíèåòî â Ïîñòàíîâëåíèå № 280 íà ÌÑ îò 18.10.2004 ã. çà
ñúçäàâàíå íà Öåíòúð "Ôîíä çà ëå÷åíèå íà äåöà" /Äúðæàâåí âåñòíèê áð. 38 îò
17.05.2011 ã./ å àêòóàëèçèðàíà ïðîöåäóðàòà:
Организационно и финансово подпомагане със средства от "Фонд за лечение на деца".

Ìîäóë "Ôèíàíñîâè ïðîöåäóðè"
Âúâ âðúçêà ñ èçìåíåíèåòî íà Çàêîíà çà ñòîêîâèòå áîðñè è òúðæèùàòà (áð. 42 îò
3.06.2011 ã., â ñèëà îò 3.06.2011 ã.) å àêòóàëèçèðàíà ñëåäíàòà ïðîöåäóðà:
Регистрация на брокер на стокова борса.

Âúâ âðúçêà ñ èçìåíåíèåòî íà Íàðåäáà № Í-18 îò 13.12.2006 ã. çà ðåãèñòðèðàíå è
îò÷èòàíå íà ïðîäàæáè â òúðãîâñêèòå îáåêòè ÷ðåç ôèñêàëíè óñòðîéñòâà (ÄÂ, áð. 48 îò
24.06.2011 ã., â ñèëà îò 24.06.2011 ã.) ñà àêòóàëèçèðàíè ñëåäíèòå ïðîöåäóðè:
1. Смяна на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика, повреда, прекратяване на
регистрацията или кражба на фискалното устройство;
2. Регистрация на фискално устройство в ТД на НАП;
3. Отчетност на оборотите и книгата за дневните финансови отчети.

Âúâåäåí å è íîâèÿò ôîðìóëÿð:
Форма СПБ-11 - Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги,
възнаграждения, осигуровки и безвъзмездните постъпления и плащания.
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Ìîäóë "Òúðãîâöè, òúðãîâñêè äðóæåñòâà, ñäðóæåíèÿ ñ íåñòîïàíñêà öåë"
Âúâåäåíà å ñëåäíàòà íîâà ïðîöåäóðà:
Използване на марка и фирма, които са сходни или идентични помежду си.

Ìîäóë "Îáùåñòâåíî îñèãóðÿâàíå è ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå"
Âúâåäåíè ñà ñëåäíèòå íîâè ïðîöåäóðè:
1. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО при трудоустрояване;
2. Случаи и ред, при които обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия.

Âúâåäåí å íîâèÿ ôîðìóëÿð:
Заявление-декларация от лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност за получаване на
безплатна едногодишна винетка.

Âúâ âðúçêà ñ îáÿâÿâàíåòî çà ïðîòèâîêîíñòèòóöèîíåí íà § 4à îò ÊÑÎ ñ Ðåøåíèå íà ÊÑ
íà ÐÁ, îáí. ÄÂ, áð. 45 îò 2011 ã. å àêòóàëèçèðàíà ñëåäíàòà ïðîöåäóðà:
Ред за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд.

Âúâ âðúçêà ñ èçìåíåíèåòî íà Íàðåäáàòà çà óñëîâèÿòà è ðåäà çà îñúùåñòâÿâàíå è
êîíòðîë íà äåéíîñòèòå ïî ïðåäîñòàâÿíå íà ïîìîùíè ñðåäñòâà, ïðèñïîñîáëåíèÿ è
ñúîðúæåíèÿ çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ è ìåäèöèíñêè èçäåëèÿ, ïîñî÷åíè â ñïèñúöèòå ïî
÷ë. 35à, àë. 1 îò Çàêîíà çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ (ÄÂ, áð. 53 îò
12.07.2011 ã., â ñèëà îò 12.07.2011 ã.) å àêòóàëèçèðàíà ñëåäíàòà ïðîöåäóðà:
Регистрация за осъществяване на дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

Ìîäóë "Ïðàâíè ñäåëêè"
Âúâåäåíà å ñëåäíàòà íîâà ñäåëêà:
Разваляне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Âúâ âðúçêà ñ èçìåíåíèåòî íà Çàêîíà çà ÷àñòíàòà îõðàíèòåëíàòà äåéíîñò (ÄÂ, áð. 43
îò 7.06.2011 ã.) å àêòóàëèçèðàíà ñäåëêàòà:
Договор за охрана.

Ìîäóë "Îáùè ñúäåáíè è àäìèíèñòðàòèâíè ïðîöåäóðè"
Âúâåäåíè ñà ñëåäíèòå íîâè ïðîöåäóðè:
1. Нови моменти в управлението на етажната собственост – има я и в модул "Общински
административно-правни процедури";
2. Учредяване на адвокатско дружество – придружена с образци на Договор за учредяване на
адвокатско дружество и Протокол от учредителното събрание на адвокатско дружество;
3. Учредяване на адвокатско съдружие – придружена с образец на Договор за адвокатско съдружие.

Ìîäóë "Íîòàðèàëíè ïðîöåäóðè"
Âúâåäåíè ñà ñëåäíèòå íîâè ïðîöåäóðè:
1. Придобиване на право на собственост върху земя в България от чужденци (тя е и в модул
"Търговци");
2. Ипотека върху право на строеж;
3. Поправка на нотариален акт.

Ìîäóë "Ñåëñêî ñòîïàíñòâî" è Ìîäóë "Ãîðñêî ñòîïàíñòâî"
Âúâåäåíè ñà ñëåäíèòå íîâè ïðîöåäóðè:
1. Издаване и отнемане на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска
техника;

3 от 5

2. Издаване и отнемане на разрешително за извършване на обучение за работа със земеделска и
горска техника и машини за земни работи;
3. Пускане на пазара на употребяване земеделска и горска техника и резервни части, осигуряващи
нейната безопасност;
4. Издаване на сертификат за одобрение на типа на техниката по чл. 9, ал. 2 от Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горската техника.

Ìîäóë "Îáðàçîâàíèå, íàóêà, êóëòóðà"
Âúâåäåíè ñà ñëåäíèòå íîâè äåñåò ïðîöåäóðè:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Издаване, отнемане и прекратяване на спортна лицензия на национална спортна организация;
Издаване, отнемане и прекратяване на спортна лицензия на спортна федерация;
Концесия върху спортни имоти;
Медиация между организация за колективно управление на авторски права и ползвател или
организация на ползватели по ЗАПСП;
Обявяване и провеждане на конкурс за директор на държавен културен институт;
Подновяване на спортна лицензия на национална спортна организация;
Подновяване на спортна лицензия на спортна федерация;
Предоставяне на меценатска помощ чрез организация, подпомагаща културата;
Издаване на удостоверение за внасянето и изнасянето на оптични дискове, матрици и други
носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения;
Издаване на удостоверение за извършване на сделки за придобиване на права за възпроизвеждане
и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения.

Àêòóàëèçèðàíà å ïðîöåäóðàòà:
Регистрация за извършване на дейност по възпроизвеждане на обекти на авторското право и
сродните му права върху оптични дискове и други носители без запис.

Âúâ âðúçêà ñ èçìåíåíèåòî íà Çàêîíà çà êóëòóðíîòî íàñëåäñòâî /ÄÂ, áð. 54 îò
15.07.2011 ã./ ñà àêòóàëèçèðàíè ïðîöåäóðèòå:
1. Определяне на стойността и възнаграждението на движима културна ценност, предоставена на
музеите;
2. Концесия върху недвижими културни ценности.

Ìîäóë "Îáùèíñêè àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâíè ïðîöåäóðè"
Âúâ âðúçêà ñ èçìåíåíèåòî íà ÇÃÐ /ÄÂ, áð. 39 îò 20.05.2011 ã., â ñèëà îò 20.05.2011
ã./ ñà àêòóàëèçèðàíè ñëåäíèòå ïðîöåäóðè:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Издаване на удостоверение за наследници;
Издаване на удостоверение за българско гражданство;
Издаване на удостоверение за семейно положение;
Отразяване в актовете за гражданско състояние и регистрите на населението на промяна по
съдебен ред на лично, бащино или фамилно име;
Издаване на удостоверение за идентичност на имената;
Сключване на граждански брак между български гражданин и чужд гражданин, както и между
чужди граждани в Република България, пред български орган по гражданското състояние;
Заявяване на адресна регистрация;
Припознаване;
Съставяне на акт за смърт;
Съставяне на акт за раждане;
Съставяне на акт за граждански брак;
Отразяване на промяна по административен ред на лично, бащино или фамилно име в актове за
гражданско състояние и регистрите на населението;
Уточняване и корекции на сгрешени ЕГН;
Даване на ЕГН на чужди граждани с разрешение за дългосрочно и постоянно пребиваване в
Република България;
Даване на единен граждански номер (ЕГН) на български граждани;
Изплащане от държавата на присъдена издръжка, когато осъденият да я заплаща не я изплаща
редовно.

Âúâ âðúçêà ñ èçìåíåíèåòî íà Çàêîíà çà ãîðèòå (îáí., ÄÂ, áð. 19 îò 8.03.2011 ã., â ñèëà
îò 9.04.2011 ã.) å àêòóàëèçèðàíà ïðîöåäóðàòà:
Издаване на разрешение за строеж извън границите на урбанизираните територии.
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Ìîäóë "Òðóäîâî-ïðàâíè ïðîöåäóðè"
Âúâåäåíà å íîâàòà ïðîöåäóðà:
Насърчаване на работодателите да обучават и осигуряват стажуване на неактивни лица.

Âúâ âðúçêà ñ âëèçàíå â ñèëà íà èçìåíåíèåòî íà Çàêîíà çà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò è
åëåêòðîííèÿ ïîäïèñ /ÄÂ, áð. 100 îò 21.12.2010 ã., â ñèëà îò 1.07.2011 ã./ ñà
àêòóàëèçèðàíè:
1. Регистриране на трудов договор;
2. Подаване на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
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