Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец март 2018 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за
гражданско състояние", във връзка с изменението и допълнението на
Постановление № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на
образователна дейност сред българите в чужбина (ДВ, бр. 19 от 2.03.2018 г.,
в сила от 2.03.2018 г.) е актуализирана обзорната тема:


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

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"
А. В папка "Обща характеристика на правния режим на чуждестранните
инвестиции", във връзка с изменението и допълнението на Закона за
насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018
г.) е актуализирана обзорната тема:


Общи положения на режима на чуждестранните инвестиции.

Б. В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции.
Нотариално производство", във връзка с допълнението на Закона за
управление на етажната собственост (ДВ, бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от
9.03.2018 г.) е актуализирана обзорната тема:


Обща характеристика на правния режим на собствеността в Република България.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за устройство на
територията (ДВ, бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 9.03.2018 г.) е
актуализирана процедура:


Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост за общински нужди.

В модула са въведени новите образци:
1. Списък на необходими документи, които физическите лица следва да представят за
включване в списъка по чл. 18, ал. 1 от ПЛЗПДДК;
2. Заявление за включване в списъка на физическите лица по чл. 18, ал. 1 от ПЛЗПДДК.

В. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие.
Неправителствени организации", във връзка с допълнението на Закона за
кооперациите (ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.) е актуализирана процедура:


Регистрация на кооперация.

В процедура "Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на
правната форма и чрез прехвърляне на имущество върху едноличния
собственик" е въведен превод на образци:
1. Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски
дружества - В2-2;
2. Заявление за спиране на вписването при оспорване на преобразуването - В2-3.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
А. В папка "Договорно право. Сделки", в разработката "Продажба на
търговско предприятие" е въведен превод на образци:
1. Декларация по чл. 16, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 15, ал. 4 от ТЗ;
2. Декларация по чл. 129, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 129, ал. 1 от ТЗ.

Б. В папка "Банково дело", във връзка с изменението и допълнението на
Закона за насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от
6.03.2018 г.) са актуализирани процедури:
1. Кредитиране на физически лица за потребителски нужди или закупуване на недвижим
жилищен или нежилищен имот (потребителски кредити);
2. Предоставяне на овърдрафтен кредит по картови сметки.

В. В папка "Трудовоправен режим" във връзка с публикуването на проект
"Хоризонти 3" - 2018 (Утвърден със Заповед № РД01-101 от 09.02.2018 г. на
министъра на труда и социалната политика) са актуализирани процедури:
1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи;
2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа на пълно работно време
безработни лица с трайни увреждания;
3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с
трайни увреждания или от специализирани институции или ползващи социални услуги
в общността от резидентен тип.

Г. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с
възстановяване действието на Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне
на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(възстановено действие с Решение № 11779 на ВАС на РБ от 5.10.2017 г. ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г., в сила от 13.03.2018 г.) са актуализирани
процедури:
1. Медицинска помощ, оказвана на чужденците в Република България;
2. Чужденци, подлежащи на задължително здравно осигуряване в България. Внасяне на
здравноосигурителни вноски.

Д. В папка "Данъчно облагане" са актуализирани формулярите:
1. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на
Европейския съюз - изпращания;
2. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на
Европейския съюз - пристигания;
3. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на
Европейския съюз - пристигания;
4. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на
Европейския съюз - изпращания;
5. Писмо относно причина за възникнала техническа невъзможност за подаване по
електронен път на Интрастат декларации;
6. Уведомление за неподаване на месечни декларации по система Интрастат на
основание чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със
стоки;
7. Регистрационен формуляр за Интрастат оператор;
8. Уведомление за пристигания и изпращания на партиди по система Интрастат;
9. Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация по система
Интрастат;
10. Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по
система Интрастат;

11. Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части
за промишлено предприятие по система Интрастат;
12. Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор;
13. Искане за дерегистрация по система Интрастат.

Е. В папка "Капиталов пазар", във връзка с влизането в сила на Закона за
платежните услуги и платежните системи (Обн., ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в
сила от 6.03.2018 г.) е актуализирана процедура:


Придобиване на държавни ценни книжа от банки, юридически и физически лица и
регистрация на сделките с тях.

Ж. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на
стопанска дейност " във връзка с изменението и допълнението на Тарифата
за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и
националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона
за здравето (ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г.) е актуализирана процедура:


Държавен здравен контрол върху обектите с обществено предназначение.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № I-45 от 24.03.2000
г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение,
временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на
моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за
предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (ДВ, бр.
20 от 6.03.2018 г.) е актуализирана процедура:


Регистрация на моторно превозно средство от чуждестранно лице. Регистриране на
моторно превозно средство, внесено от чужбина.

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"
Във връзка с изменението на Закона за признаване, изпълнение и
постановяване на актове за обезпечаване на имущество (ДВ, бр. 16 от
20.02.2018 г.) е актуализирана обзорната тема:


Съдебна защита на граждански права чрез изпълнително и обезпечително
производство

и образец:


Удостоверение придружаващо Актовете за обезпечаване на имущество или
доказателства.

Модул "Образование , наука и култура"
Във връзка с изменението и допълнението на Постановление № 103 на МС
от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите
в чужбина (ДВ, бр. 19 от 2.03.2018 г., в сила от 2.03.2018 г.) е
актуализирана процедура:


Признаване на завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и
професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави
или в училища от системата на Европейските училища.

Актуализиран е:



Регистърът на висшите училища.

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
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