
Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец февруари 2019 г. 

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

В папка "Валутен режим", във връзка с изменението и допълнението на 
Валутния закон (ДВ, бр. 93 от 9.11.2018 г., в сила от 10.02.2019) са 
актуализирани процедури: 

1. Условия и ред за извършване на сделки с благородни метали и скъпоценни камъни; 
2. Внос на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от 

тях от физически лица; 
3. Износ на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от 

тях от физически лица; 
4. Условия и ред за добиване и преработване на благородни метали и скъпоценни камъни 

и изделия със и от тях по занятие. 

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Трудовоправен режим" е въведен превод на процедура: 

 Трудов договор при дуална система на професионално образование и професионално 
обучение чрез работа. 

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. 12 от 8.02.2019 г., в сила от 1.03.2019 г.), са 
актуализирани процедури: 

1. Сключване на индивидуален трудов договор; 
2. Прекратяване на трудовото правоотношение. 

Във връзка с Националния план за действие по заетостта през 2019 г. (приет 
с РМС № 20 от 18.01.2019 г.) са актуализирани процедури: 

1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи; 
2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с 

трайни увреждания или от специализирани институции; 
3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа на пълно работно време 

безработни лица с трайни увреждания; 
4. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи 

в неравностойно положение на пазара на труда. 

В модула е въведен превод на образци: 

1. Придружително писмо (Подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на 
труда); 

2. Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на 
чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ; 

3. Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. 

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението 
и допълнението на Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, 
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от 

работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от 
самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 
г.) са актуализирани процедури: 
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1. Обществено осигуряване на български граждани, изпратени на работа в чужбина чрез 
български посредник; 

2. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи свободна професия, 
еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; 

3. Обществено осигуряване на български граждани, работещи в чужбина по трудово или 
по служебно правоотношение с български работодател; 

4. Чужденци, подлежащи на задължително здравно осигуряване в България. Внасяне на 
здравноосигурителни вноски; 

5. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи по трудово 
правоотношение; 

6. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи без трудово 
правоотношение; 

7. Подаване на декларации по общественото осигуряване. 

Въведен е и превод на образците: 

1. Декларация "Данни за осигуреното лице" (Образец № 1); 
2. Декларация "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" 

(Образец № 3); 
3. Декларация "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" (Образец № 

5); 
4. Декларация "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" (Образец № 6); 
5. Декларация "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни 

вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за 
здравното осигуряване" (Образец № 7); 

6. Декларация "Данни за осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за 
социално осигуряване" (Образец № 8); 

7. Декларация "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание 
чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване" (Образец № 9); 

8. Протокол за предоставяна информация - Приложение № 5 към чл. 6, ал. 7 на Наредба 
Н-8; 

9. Заявление по чл. 2а от Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и 
реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за 
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. 

Актуализирани са формулярите: 

1. Искане за издаване на удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО (Обр. № 
Окд-273); 

2. Искане за издаване на документ от НАП - Обр. № ОКд-51. 

Въведен е нов формуляр: 

 Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци. 

В. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на 
стопанска дейност", във връзка с изменението и 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. 8 от 25.01.2019 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 "Транспортни документи – товарителници" е въведено: 
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 СЪГЛАШЕНИЕ между дунавските параходства за общи условия за международен 
превоз на товари, Шиофок, Унгария. 

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
НОВОСТИ - АРХИВ  
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