Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец юли 2021 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
А. В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за
гражданско състояние", във връзка с изменението и допълнението на
Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
(ДВ, бр. 57 от 9.07.2021 г., в сила от 9.07.2021 г.) е актуализирана
процедура:


Основни елементи в правния статут на чужденците.

Б. В папка "Българско гражданство", във връзка с изменението и
допълнението на Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от
Закона за българското гражданство (ДВ, бр. 57 от 9.07.2021 г.) е
актуализирана обзорната тема:


Правна уредба на българското гражданство

и процедурите:
1. Придобиване на българско гражданство по обща натурализация;
2. Придобиване на българско гражданство по привилегирована натурализация;
3. Придобиване на българско гражданство в изключителни случаи на привилегирована
натурализация;
4. Придобиване на българско гражданство от лица от български произход;
5. Възстановяване на българско гражданство.

В. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с
изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за
чужденците в Република България (ДВ, бр. 57 от 9.07.2021 г., в сила от
9.07.2021 г.) е актуализиран формуляр:


Заявление/Application за предоставяне на право за продължително пребиваване на
чужденец в Република България/For Granting of a Prolonged Residence Status to a
Foreigner in the Republic of Bulgaria.

В модула са въведени новите формуляри:
1. Декларация за условията на труд по чл. 7, ал. 1, т. 2 от ЗТМТМ;
2. Декларация за изискванията по чл. 28, ал. 1 - 2 от ЗТМТМ.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
А. В папка "Трудовоправен режим" във връзка с изменението и
допълнението на Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне
на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на
работници и служители след периода на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната
епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение
№ 378 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 56 от 6.07.2021 г., в сила от
1.06.2021 г.) са актуализирани процедури:
1. Работа на чужденци в България;

2. Трудови правоотношения между чуждестранни инвеститори и работници и служители чуждестранни или български граждани.

Б. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението
на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила
от 1.07.2021 г.) са актуализирани процедури:
1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
2. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност.

В. В папка " Опазване на околната среда" са въведени нови образци:
1. Заявление за издаване на разрешение за употреба на летливи органични съединения;
2. Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно Приложение № 1 към чл. 10,
ал. 1 и Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони);
3. Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно приложение № 1 към чл. 10,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони);
4. Уведомление за план, програма или проект (съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал.
1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони);
5. Уведомление за план, програма или проект (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал. 1
и приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони).

Модул "Външнотърговски процедури"
В папка "Външнотърговски режим" е въведен нов образец:


Количества прекурсори от втора категория, които се пускат на пазара за една
календарна година.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"
В "Процедури пред Патентното ведомство", в темата "Подаване на
международна заявка за патент по Договора за патентно коопериране" са
въведени нови образци:
1. Указания по искането за издаване на европейски патент;
2. PCT Notification No. 189.

Модул "Образование , наука и култура"
В процедура "Износ и временен износ на движими културни ценности", в
съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (EО) № 116/2009 на Съвета
(2021/C 184/09) е актуализиран образец:


Списък на митническите учреждения с правомощие да извършват формалности по
изнасяне на паметници на културата.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" са въведени формулярите:
1. Certification by Designated School (Form I-538);
2. Registration for Classification as Refugee (I-590).

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
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