
Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец април 2017 г. 

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Трудовоправен режим", в процедура "Работа на чужденци в 

България" е въведен нов образец: 

 Списък на командировани или изпратени работници или служители. 

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

допълнението на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ, бр. 29 от 

7.04.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) е актуализирана процедура: 

 Отпускане на пенсия по международен договор. 

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. 29 от 7.04.2017 г., в сила от 

1.01.2017 г.) са актуализирани процедури: 

1. Възникване, прекъсване, възобновяване и прекратяване на самоосигуряването при 

чуждестранни лица, извършващи търговска дейност в Република България; 
2. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи свободна професия, 

еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества. 

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за паричните 

обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 30 

от 11.04.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) е актуализирана процедура:  

 Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на чуждестранни лица, 
работещи по трудово правоотношение. 

В процедура "Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на 

чуждестранни лица, работещи по трудово правоотношение" е въведен нов 

формуляр: 

 Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване 
на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от 
Кодекса на труда - Приложение № 15. 

В. В папка "Капиталов пазар" във връзка с изменението и допълнението на 

Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, 

регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (ДВ, бр. 29 от 

7.04.2017 г.) е актуализирана процедура: 

 Придобиване на държавни ценни книжа от банки, юридически и физически лица и 
регистрация на сделките с тях. 

Модул "Външнотърговски процедури" 

А. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Сертификати", в 

процедури: "Растителен паспорт при внос на растения и растителни 

продукти" и "Фитосанитарен сертификат при износ на растения и 

растителни продукти" е добавен текста на:  

http://web.apis.bg/p.php?i=3079999
http://web.apis.bg/p.php?i=170604
http://web.apis.bg/p.php?i=170492
http://web.apis.bg/p.php?i=171190
http://web.apis.bg/p.php?i=2712868
http://web.apis.bg/p.php?i=3073165
http://web.apis.bg/p.php?i=171085


 Споразумение по санитарни и фитосанитарни мерки. 

Б. В подпапка "Транспортни документи – товарителници", в процедура 

"Годишен договор за превози на стоки с ж.п. транспорт" е въведена: 

 Тарифа ’’Европа - Азия‘‘ (TEA) (Специални условия за превоз с цени и условия за 
железопътен трафик на товари като вагонни пратки) UIC № 9291.00. 

В. В подпапка "Банкови документи", във връзка с изменението и 

допълнението на Наредба № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за 

изпълнение на платежни операции и за използване на платежни 

инструменти (ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 г.) е актуализирана процедура: 

 Откриване на банкова сметка (платежна сметка).  

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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