Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец август 2020 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци" са въведени
новите образци:
1. Заявление за издаване на удостоверение за преминавания през ГКПП/ издадени БЛД;
2. Искане за задържане на паспорт с положени валидни визи

и превод на образец:


Декларация за пътуване на собствен риск.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"
В папка "Валутен режим", във връзка с изменението и допълнението на
Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.) са
актуализирани процедурите:
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.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
А. В папка "Договорно право. Сделки", във връзка с изменението и
допълнението на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 71 от
11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г.) е актуализирана разработката:


Договор за продажба.

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението
и допълнението на Наредбата за обществено осигуряване на
самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и
морските лица (ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г.) са
актуализирани процедури:
1. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи свободна професия,
еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
2. Възникване, прекъсване, възобновяване и прекратяване на самоосигуряването при
чуждестранни лица, извършващи търговска дейност в Република България.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 72
от 14.08.2020 г.) са актуализирани процедури:
1. Обществено осигуряване на български граждани, работещи в чужбина по трудово или
по служебно правоотношение с български работодател;
2. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи по трудово
правоотношение;
3. Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на чуждестранни лица,
работещи по трудово правоотношение.

В модула е въведен и нов образец:


Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от друга държава-членка на
ЕС/ЕИП или Швейцария.

В модула са актуализирани формуляри:
1. Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на
документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на
упълномощено лице - Приложение № 13;
2. Справка за приети и неприети документи, представени в НОИ по електронен път Приложение № 14.

Въведен е нов образец:


Списък на документите, които изискват държавите-членки на ЕС, ЕИП и Швейцария за
удостоверяване на осигурителни периоди и доходи при кандидатстване за
обезщетение за безработица в България.

В. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението
на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г.) е
актуализирана процедура:


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

Г. В папка "Опазване на околната среда", във връзка с изменението на
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (ДВ, бр. 70 от 7.08.2020 г.) са актуализирани образците:
1. Планове и програми, за които извършването на екологична оценка е задължително;
2. Планове или програми, за които се преценява необходимостта от екологична оценка.

Модул "Външнотърговски процедури"
А. В папка "Застрахователни документи - полици" са въведени новите
образци:
1. Общи условия за застраховане на плащания по договори за продажба срещу търговски
и/или политически риск;
2. Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение.

Б. В папка "Транспортни документи – товарителници", във връзка с
изменението и допълнението на Наредбата за организацията за
осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен,
ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на
транспортните средства в пристанищата на Република България,
обслужващи кораби от международно плаване (ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.)
са актуализирани процедури:
1. Превоз на товари с морски транспорт. Каргоплан;
2. Речен транспорт - Товарителница за международен превоз по река Дунав.

Въведен е нов образец:


Хармонизирана номенклатура на товарите (NHM).

В. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Сертификати" във
връзка с изменението и допълнението на Закона за защита на растенията
(ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) са актуализирани
процедури:
1. Растителен паспорт при внос на растения и растителни продукти;
2. Фитосанитарен сертификат при износ на растения и растителни продукти.

Г. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Банкови докумети", в
процедура "Документарен акредитив" е въведен образец:


Заявка за сключване на застраховка срещу неизпълнение на договор – неизпълнение
на задължение за плащане по акредитив.

Д. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически
документи" е въведен:


Списък на държавите, подписали Конвенцията за временен внос.

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"
В модула са въведени следните класификатори:
1. Държави - страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните
свободи;
2. Държави - страни по Европейската конвенция за обмен на правна информация между
държави.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"
В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" са въведени образците:
1. Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България на
български и английски език;
2. Декларация за продължаване изплащането на пенсия на български и сръбски език;
3. Декларация по Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Турция,

както и справочните файлове:
1. Национална програма "Роден език и култура зад граница";
2. Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната
програма "Роден език и култура зад граница".

В папка "Работа в чужбина" са въведени образците:
1. Декларация за живот по Договора между Република България и държавата Израел за
социална сигурност;
2. Декларация за живот по Договора между Република България и Украйна за социално
осигуряване;
3. Декларация за живот по Договора между Република България и Република Молдова за
социално осигуряване.

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
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