Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец март 2021 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
А. В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за
гражданско състояние", във връзка с изменението на Закона за българите,
живеещи извън Република България (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) е
актуализирана обзорната тема:


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

Б. В папка "Българско гражданство" е въведен:


Правилник за дейността на Държавната агенция за българите в чужбина по издаване
на удостоверения за български произход.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за българското
гражданство (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) са актуализирани процедури:
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;
6. Освобождаване от българско гражданство.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за българското
гражданство (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) и изменението на Закона за
българите, живеещи извън Република България (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.)
е актуализирана обзорната тема:


Правна уредба на българското гражданство.

В. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с
изменението и допълнението на Закона за чужденците в Република
България (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) са актуализирани процедури:
1. Условия и ред за разрешаване на краткосрочно пребиваване в Република България;
2. Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България

и обзорната тема:


Ред за влизане, пребиваване и напускане на Република България от чужденци.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република България на гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните семейства (ДВ, бр. 21 от
12.03.2021 г.) е актуализиране процедура:


Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България.

Въведен е нов образец:



Декларация по параграф 1, т. 20 от ДР на Закона за чужденците в Република
България.

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. 21 от 12.03.2021 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 изменението и допълнението на
Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г. и бр. 21 от
12.03.2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) е актуализирана процедура:


Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост за общински нужди.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за концесиите (ДВ, бр.
17 от 26.02.2021 г.) са актуализирани обзорните теми:
1. Обща характеристика на правния режим на държавната собственост в Република
България;
2. Обща характеристика на правния режим на собствеността в Република България.

Във връзка с допълнението на Закона за общинската собственост (ДВ, бр. 16
от 23.02.2021 г.) е актуализирана обзорната тема:


Обща характеристика на правния режим на собствеността в Република България.

Във връзка с допълнението на Закона за общинската собственост (ДВ, бр. 17
от 26.02.2021 г.) е актуализирана процедура:


Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване на сграда върху имоти
общинска собственост.

В. В папка "Валутен режим", във връзка с допълнението на Закона за
мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.) и
изменението и допълнението на закона (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) са
актуализирани процедури:
1. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу
изпирането на пари;
2. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Въведен е превод на образец:


Класификатор на държавите и международните институции за целите на статистиката
на платежния баланс и международната инвестиционна позиция.

Във връзка с Указание № БНБ-115023 от 18.12.2020 г. за определяне на
съдържанието и реда за предоставяне на информация за статистиката на
платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката
на ценните книжа, в сила от 1.01.2021 г. са актуализирани формулярите:

1. Форма СПБ-7 - Тримесечен отчет за извършени преки инвестиции в чужбина;
2. Форма СПБ-7А - Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина;
3. Форма СПБ-7Б - Годишен отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в
чужбина;
4. Форма СПБ-8 - Годишен отчет за вземанията и задълженията на местни физически
лица от/към чуждестранни лица;
5. Декларация - Форма СПБ-9 за дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на
вътрешен или външен пазар;
6. Форма СПБ-10Б - Тримесечен отчет за извършени инвестиции в чуждестранни фондове
за дялов капитал;
7. Форма СПБ-11 - Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с
услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания;
8. Указания за попълване на Форма СПБ-11;
9. Форма СПБ-Н - Месечен отчет за сделките с недвижими имоти между местни и
чуждестранни лица.

Г. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие.
Неправителствени организации", във връзка с изменението на Закона за
регистър БУЛСТАТ (ДВ, бр. 19 от 5.03.2021 г.) е актуализирана процедура:


Регистрация по БУЛСТАТ.

Във връзка с допълнението на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр.
20 от 9.03.2021 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 "Защита на конкуренцията", във връзка с изменението и
допълнението на Закона за защита на конкуренцията (ДВ, бр. 17 от
26.02.2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) са актуализирани обзорната тема:


Обща характеристика на българската нормативна уредба в областта на защитата на
конкуренцията

и 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.

Б. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението и
допълнението на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 21 от
12.03.2021 г.) е актуализирана процедура:


Работа на чужденци в България.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 5 от 29.12.2002 г.
за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от
Кодекса на труда (ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 1.03.2021 г.) са
актуализирани образци:
1. 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 - 2021 година;

2. Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

В модула е въведен превод на:
1. Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Държавата Израел за посредничество и временна заетост на гражданите на двете
държави;
2. Наръчник на правата на чуждестранния работник в Израел.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 5 от 29.12.2002 г.
за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от
Кодекса на труда е актуализиран формуляр:


Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

В. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението
и допълнението на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 19 от
5.03.2021 г.) са актуализирани процедури:
1. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи свободна професия,
еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
2. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи по трудово
правоотношение.

Г. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на
стопанска дейност", във връзка с допълнението на Закона за движението по
пътищата (ДВ, бр. 18 от 2.03.2021 г.) е актуализирана процедура:


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

Във връзка с допълнението на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) е актуализиран образец:


Списък на стопанските дейности, за които може да се установява лицензионен режим.

Въведени са нови образци:
1. Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен
превозвач на ЕС;
2. Уведомление за временно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията
на Република България.

Модул "Външнотърговски процедури"
А. В папка "Външнотърговски процедури", подпапка "Обща
външнотърговска информация – Директиви Нов подход" е въведен нов
образец:


Заявление за издаване на разрешение на лице, кандидатстващо да извършва
оценяване на съответствието на продукти.

Б. В папка "Обща външнотърговска информация", подпапка
"Класификатори и кодови означения" е въведен нов образец:



Преференциални търговски договорености на Европейския съюз.

Актуализиран е файлът:


Приложими митнически договорености за страните извън Европейския Съюз.

Модул "Информация за макроикономическата рамка"
В папка "Информация за българската икономика" е актуализиран:


Борсов индекс на Българската фондова борса - SOFIX.

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"
Във връзка с изменението и допълнението на Закона за съдебната власт
(ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.) са актуализирани обзорните теми:
1. Структура на съдебната система на Република България;
2. Съдебна система и правораздаване в Република България.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"
В "Процедури пред Патентното ведомство", във връзка с изменението и
допълнението на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното
ведомство на Република България (ДВ, бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от
2.03.2021 г.) са актуализирани процедури:
1. Международна регистрация на марка;
2. Издаване на свидетелство за регистрация на полезен модел по национална заявка;
3. Регистрация на географско означение. Вписване на ползвател на регистрирано
географско означение;
4. Издаване на патент за изобретение по национална заявка.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"
В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" е актуализиран:


Списък на компетентните органи на САЩ, издаващи АПОСТИЛ (удостоверение,
освобождаващо документа от всякакви следващи Форми на легализация), съгласно
Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни
публични актове.

В папка "Работа в чужбина", във връзка с промени на режима на влизане в
Австрия е актуализиран справочният файл:


Информация за условията на живот и труд в Австрия.

Модул "Образование, наука и култура"
Във връзка с влизането в сила на Наредба № 1 от 16.02.2021 г. за реда за
извършване на идентификация на движимите културни ценности и за
водене на регистри на движимите културни ценности (oбн., ДВ, бр. 17 от
26.02.2021 г.), в процедура "Износ и временен износ на движими културни
ценности" е въведен нов образец:



Удостоверение за съответствие на описана в експертно заключение вещ с
изискванията за културна ценност/колекция по смисъла на Закона за културното
наследство.

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
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