
Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец юни 2018 г. 

Модул "Личен статут на чужденците" 

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с 

изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност (ДВ, бр. 43 от 25.05.2018 г., в 

сила от 25.05.2018 г.) са актуализирани процедури: 

1. Издаване на разрешение за работа на командировани работници и служители от трети 

държави в Република България; 
2. Издаване на разрешение за работа на работници - граждани на трети държави при 

наемане по трудово правоотношение в Република България. 

Актуализирани са и формулярите: 

1. Декларация за осъществяване на краткосрочна заетост без разрешение за работа чрез 

регистрация; 
2. Декларация за осъществяване на краткосрочна заетост без разрешение за работа чрез 

регистрация на научни работници, студенти и стажанти; 
3. Декларация за осъществяването на заетост без разрешение за работа. 

Въведен е нов формуляр: 

 Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на 
гражданин от трета държава. 

Във връзка с допълнението на Закона за гражданската регистрация (ДВ, бр. 

47 от 5.06.2018 г.) е актуализирана процедура:  

 Заявяване на адресна регистрация от чужденец. 

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Договорно право. Сделки", във връзка с изменението на Закона 

за кооперациите и Закона за арендата в земеделието (ДВ, бр. 42 от 

22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) и изменението и допълнението на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 42 от 

22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) е актуализирана процедура: 

 Договор за аренда на земеделска земя и/или движими и недвижими вещи на 
земеделско производство. 

Б. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението и 

допълнението на Кодекса на труда (ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г.) е 

актуализирана процедура: 

 Сключване на индивидуален трудов договор. 

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на 

Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ДВ, бр. 43 от 

25.05.2018 г., в сила от 25.05.2018 г.) е актуализирана процедура: 

 Работа на чужденци в България. 

http://web.apis.bg/p.php?i=170977
http://web.apis.bg/p.php?i=170976
http://web.apis.bg/p.php?i=2932866
http://web.apis.bg/p.php?i=2932957
http://web.apis.bg/p.php?i=2936786
http://web.apis.bg/p.php?i=3713804
http://web.apis.bg/p.php?i=171031
http://web.apis.bg/p.php?i=168298
http://web.apis.bg/p.php?i=1806552
http://web.apis.bg/p.php?i=170847


В. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението 

и допълнението на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 30 от 

3.04.2018 г., в сила от 1.07.2018 г.,) са актуализирани процедури: 

1. Възникване, времетраене и прекратяване на осигуряването на чуждестранни лица, 

работещи по трудово правоотношение; 
2. Възникване, прекъсване, възобновяване и прекратяване на самоосигуряването при 

чуждестранни лица, извършващи търговска дейност в Република България; 

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

4. Удостоверяване и изчисляване на осигурителен стаж при чуждестранни лица, 
работещи без трудово правоотношение или упражняващи свободна професия; 

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

6. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи по трудово 

правоотношение; 
7. Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на чуждестранни лица, 

работещи по трудово правоотношение. 

В модула е въведен превод на образци: 

1. Заявление за преизчисляване на отпусната с намален индивидуален коефициент, 

съгласно чл. 70, ал. 7 КСО, пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното 
обществено осигуряване - Обр. УП-25; 

2. Заявление за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида в 
универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"/фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на 
държавното обществено осигуряване - Обр. УП-25.1. 

Г. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на 

стопанска дейност ", във връзка с допълнението на Закона за кредитните 

институции (ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г., в сила от 1.07.2018 г.) е 

актуализирана процедура: 

 Регистриране на финансови институции от Българската народна банка. Изисквания 
при осъществяване на дейността им. 

Модул "Външнотърговски процедури" 

В папка "Транспортни документи – товарителници", във връзка с 

изменението и допълнението на Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен 

превоз на пътници и товари на територията на Република България (ДВ, бр. 

48 от 8.06.2018 г.) и допълнението от бр. 51 от 19.06.2018 г. на същата 

наредба, е актуализиран образец: 

 Заявление за издаване на лиценз за обществен превоз на територията на Република 
България. 

Във връзка с допълнението на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за 

международен автомобилен превоз на пътници и товари (ДВ, бр. 51 от 

19.06.2018 г.) е актуализиран образец: 

 Заявление за издаване на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз на 
Общността за международен автомобилен превоз. 

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж" 

Във връзка с допълнението на Закона за задълженията и договорите (ДВ, 

бр. 42 от 22.05.2018 г.) е актуализирана обзорната тема: 

http://web.apis.bg/p.php?i=170333
http://web.apis.bg/p.php?i=170492
http://web.apis.bg/p.php?i=171190
http://web.apis.bg/p.php?i=3001202
http://web.apis.bg/p.php?i=2447743
http://web.apis.bg/p.php?i=171218
http://web.apis.bg/p.php?i=2712868
http://web.apis.bg/p.php?i=3697109
http://web.apis.bg/p.php?i=3697108
http://web.apis.bg/p.php?i=355254
http://web.apis.bg/p.php?i=359582
apis://Base=MPRO&DocCode=4009317&Type=201/


 Арбитражно производство по Закона за международния търговски арбитраж. 

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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