Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец май 2022 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за
гражданско състояние", във връзка с влизането в сила на Устройствения
правиник на Изпълнителната агенция за българите в чужбина (обн., ДВ, бр.
36 от 13.05.2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) е актуализирана обзорната тема:


Правна рамка на отношенията между българската държава и българите в чужбина.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"
В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие.
Неправителствени организации", във връзка с изменението и допълнението
на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. 20 от 11.03.2022 г., в сила от
28.05.2022 г.) е актуализирана обзорната тема:


Обща характеристика на българската правна уредба в областта на защитата на
потребителите.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с приемането на
Националния план за действие по заетостта през 2022 г. (приет с РМС № 265
от 26.04.2022 г.) са актуализирани процедури:
1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи;
2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с
трайни увреждания или от социални или интегрирани здравно-социални услуги за
резидентна грижа;
3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни лица с трайни
увреждания;
4. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи
в неравностойно положение на пазара на труда.

В модула е актуализиран образец:


Договор между Дирекция "Бюро по труда" и работодател за предоставяне на средства
от държавния бюджет за всяко разкрито работно място за наемане на работа на
безработно лице (по чл. 36; 36а; 41; 41а; 46; 50; 52, ал. 1; 53a; 55; 55а; 55в; 55г;
55д от ЗНЗ).

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението
и допълнението на Закона за здравето (ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от
26.04.2022 г.) и Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 32 от 26.04.2022
г., в сила от 26.04.2022 г.) са актуализирани процедури:
1. Чужденци, подлежащи на задължително здравно осигуряване в България. Внасяне на
здравноосигурителни вноски;
2. Медицинска помощ, оказвана на чужденците в Република България.

В. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на
стопанска дейност" е актуализиран справочният файл:



Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен
превозвач на ЕС.

Модул "Външнотърговски процедури"
А. В папка "Транспортни документи – товарителници" е въведена:


Хармонизирана номенклатура на товарите (на български и английски език – в сила от
1 май 2022 г.).

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически
документи" са въведени:
1. Искания за суспендиране на митата от 1 януари 2023 г., постъпили в Генерална
дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на Европейската комиси;
2. Искания за автономни тарифни квоти от 1 януари 2023 г., постъпили в Генерална
дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на Европейската комисия.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"
Актуализиран е формуляр:


Application for international registration governed exclusively by the Madrid Protocol
(MM2).

Актуализиран е и справочният файл:


Страни членки на Асамблеята на Мадридския Съюз за международна регистрация на
марките.

Модул "Образование , наука и култура"
Въведен е нов образец:


Заявление от украински граждани, търсещи или получили международна закрила за
записване на деца в детска градина или училище.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"
В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина", във връзка с влизането в
сила на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за българите
в чужбина (обн., ДВ, бр. 36 от 13.05.2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) е
актуализирана обзорната тема:


Сдружения на българските общности извън границите на Република България.

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
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