Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец октомври 2020 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
А. В папка "Българско гражданство" са актуализирани образците:
1. Заявление-формуляр за издаване на удостоверение за български произход;
2. Декларация за българско национално съзнание;
3. Заявление - формуляр за издаване на дубликат на удостоверение за български
произход.

Въведени са нови образци:
1. Декларация за приемане на политиката на Агенцията за българите в чужбина за
използване на личните данни;
2. Протокол за устно заявяване издаването на удостоверение за български произход;
3. Декларация за истинност на документите.

Б. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", в процедура
"Издаване на български документи за самоличност на чужденци,
пребиваващи в Република България" е въведен превод на образец:


Заявление за издаване на карта на служител в структура на НАТО или на зависимо
лице.

В. В папка "Предоставяне на убежище" са въведени:


Правила за достъп до и осъществяване на дейност в териториалните поделения на
Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет на представители и
служители на национални и международни неправителствени организации.

Преведени са и образците:
1. Образец на регистрационна карта на чужденец, подал молба за убежище;
2. Образец на регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство
по разглеждане на молбата за международна закрила;
3. Образец на регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна
закрила;
4. Заявление по чл. 16 от Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и
прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено
убежище или международна закрила;
5. Заявление по чл. 13 от Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и
прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено
убежище или международна закрила;
6. Информация за Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и
прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено
убежище или международна закрила.

Във връзка с изменението на Закона за убежището и бежанците (ДВ, бр. 89
от 16.10.2020 г.) са актуализирани процедури:
1. Права и задължения на чужденците, търсещи закрила в Република България;
2. Условия и ред за предоставяне на международна закрила в Република България;
3. Условия и ред за провеждане на производство за предоставяне на международна
закрила;
4. Обжалване на решенията в производството за предоставяне на международна закрила.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
А. В папка "Защита на конкуренцията", в процедура "Уведомяване на
Комисията за защита на конкуренцията за наличието на споразумения,
решения и съгласувани практики, попадащи под забраната на чл. 15 от
Закона за защита на конкуренцията" е въведен превод на образци:
1. Искане за установяване на нарушение, представляващо нелоялна конкуренция;
2. Искане за установяване на антитръстови нарушения.

Б. В папка "Данъчно облагане" e въведен е превод на образци:
1. Искане за издаване на разрешение в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6, буква "б" от ЗАДС
- Приложение № 7ч към ППЗАДС;
2. Уведомление по чл. 39б, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове Приложение № 8а от ППЗАДС;
3. Уведомление по чл. 39б, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове Приложение № 8б от ППЗАДС;
4. Заснети и разпознати номера за идентификация на преминаващите транспортни
средства от системата за видеонаблюдение и контрол в обект на лицензиран
складодържател - Приложение № 33 от ППЗАДС;
5. Искане за съгласуване изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол Приложение № 34 от ППЗАДС;
6. Уведомление за промяна на транспортното средство, превозващо акцизни стоки под
режим отложено плащане на акциз или акцизни стоки, предназначени за освободен от
акциз краен потребител- Приложение № 35 от ППЗАДС.

В. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на
стопанска дейност " във връзка с допълнението на Наредба № I-181 от
3.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства,
собственост на чуждестранни физически и юридически лица (ДВ, бр. 83 от
25.09.2020 г.) е актуализирана процедура:


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

Модул "Външнотърговски процедури"
В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи"
са въведени новите образци:
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за допълнителния митнически режим;
за документи, сертификати и разрешения;
за вида на данъка;
на допълнителни мерни единици;
за вид на контейнер;
за идентификация на типовете транспортни средства.

Модул "Информация за макроикономическата рамка"
В папка "Информация за българската икономика" са актуализирани:
1. Кредитен рейтинг на Република България по дългосрочни ценни книжа (дълг),
деноминирани във валута;
2. Борсов индекс на Българската фондова борса - SOFIX.

Модул "Образование , наука и култура"

Актуализиран е справочният файл:


Регистър на висшите училища.

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
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