Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец август 2019 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с
изменението и допълнението на Инструкция № 8121з-1276 от 11.10.2018 г.
за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по
Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България
на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ДВ,
бр. 65 от 16.08.2019 г.) са актуализирани процедури:
1. Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България;
2. Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"
В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. Нотариално
производство", във връзка с допълнението на Закона за държавната
собственост (ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г., в сила от 3.08.2019 г., бр. 61 от
2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) и изменението и допълнението на
Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) е
актуализирана обзорната тема:


Обща характеристика на правния режим на държавната собственост в Република
България.

Във връзка с допълнението на Закона за концесиите (ДВ, бр. 60 от
30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) и Закона за общинската собственост
(ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) е актуализирана обзорната
тема:


Обща характеристика на правния режим на собствеността в Република България.

Във връзка с допълнението на Закона за държавната собственост (ДВ, бр.
64 от 3.08.2018 г., в сила от 3.08.2019 г.) и Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г., в сила от
3.08.2019 г.) е актуализирана процедура:


Продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за държавната
собственост (ДВ, бр. 44 от 4.06.2019 г.) е актуализирана процедура:


Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост за държавни нужди.

Във връзка с изменението на Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 60
от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) е актуализирана процедура:


Отдаване под наем на недвижими имоти частна държавна собственост.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
А. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението
и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за социално

подпомагане (ДВ, бр. 65 от 16.08.2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) е
актуализирана процедура:


Отпускане на целева помощ за лечение в чужбина.

В модула е въведен превод на образци:
1. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на
удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно
заето лице на територията на две или повече държави-членки) - Обр. ОКд.-239;
2. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на
удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице и
самостоятелно заето лице в различни държави-членки) - Обр. ОКд.-240.

Б. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението
на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
(ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) е актуализирана
процедура:


Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и
данъчните складове.

Въведен е превод на актуализираните формуляри:
1. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение за
регистрация на лице по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
(ЗАДС) - Приложение № 7в;
2. Искане за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за
акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7г към ППЗАДС;
3. Удостоверение за регистриран получател - Приложение № 7д към ППЗАДС;
4. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за
регистрация на регистриран получател - Приложение № 7е към ППЗАДС;
5. Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим
отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - Приложение № 7ж
към ППЗАДС;
6. Разрешение за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под
режим на отложено плащане на акциз от временно регистриран получател Приложение № 7з към ППЗАДС;
7. Искане за регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7и към ППЗАДС;
8. Удостоверение за регистриран изпращач - Приложение № 7к към ППЗАДС;
9. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за
регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7л към ППЗАДС;
10. Уведомление за тестване или изпитване на машини, съоръжения или инсталации Приложение № 7м към ППЗАДС;
11. Искане за издаване на разрешение за дообработка на акцизни стоки в случаите на
прекратяване на действието на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение
№ 7н към ППЗАДС;
12. Уведомление за извършване на операциите по чл. 65, ал. 5, т. 2 в данъчен склад или
на денатуриране по специален метод в обекта на производителя на продуктите по чл.
22, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7о към
ППЗАДС;
13. Искане за въвеждане на акцизни стоки с платен акциз в данъчен склад - Приложение
№ 7п към ППЗАДС;
14. Искане за унищожаване на акцизни стоки и стоки по чл. 21, ал. 6, чл. 25, ал. 1, т. 1 и
чл. 25б, ал. 1 от ЗАДС - Приложение № 7с към ППЗАДС;
15. Уведомление за получаване на акцизните стоки на място на директна доставка Приложение № 7ф към ППЗАДС;
16. Уведомление за разделяне на движението - Приложение № 7х към ППЗАДС;

17. Уведомление за изпращане на акцизните стоки, освободени за потребление на
територията на страната до друга държава членка съгласно чл. 76б, ал. 1, т. 1 от
Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 9б към ППЗАДС;
18. Удостоверение за платен/обезпечен акциз или неподлежащ на плащане акциз Приложение № 9в към ППЗАДС;
19. Уведомление за получаване на акцизни стоки, освободени за потребление на
територията на друга държава членка съгласно чл. 76в, ал. 4, т. 1 от Закона за
акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 9г към ППЗАДС;
20. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9ж към
ППЗАДС.

В. В папка "Опазване на околната среда", във връзка с изменението и
допълнението на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 98 от 2018
г., в сила от 27.08.2019 г.) е актуализирана процедура:


Процедура за вземане на решение по ОВОС на инвестиционни предложения за
строителство, дейности и технологии.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.
67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) са актуализирани образци:
1. Уведомление за инвестиционно предложение;
2. Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС).

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.
67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) са актуализирани процедури:
1. Процедура за вземане на решение по ОВОС на инвестиционни предложения за
строителство, дейности и технологии;
2. Процедура по оценка на качеството на доклад по ОВОС на инвестиционни
предложения за строителство, дейности и технологии.

Г. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на
стопанска дейност "е въведен нов образец:


Заявление за предоставяне на оперативен лиценз на въздушен превозвач/ново
одобрение на оперативен лиценз.

Модул "Външнотърговски процедури"
В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи" е
актуализиран:


Списък на административните услуги, предоставяни от Агенция "Митници"

и е въведен нов справочен файл:


Електронни административни услуги, предоставяни от Агенция "Митници".

В процедура "Конвенция АТА - Митническа Конвенция за временно
допускане на стоки" е въведен нов образец:


Образец на известие за освобождаване от отговорност - АТА карнет.

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
НОВОСТИ - АРХИВ
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