
Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец февруари 2021 г. 

Модул "Личен статут на чужденците" 

В папка "Предоставяне на убежище" са въведени нови образци:  

1. Заявление за преиздаване на регистрационна карта на чужденец, на когото е 
образувано производство по разглеждане на молба за международна 
закрила/регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна 
закрила;  

2. Учебна програма по български език като чужд за търсещи или получили международна 
закрила и за мигранти в задължителна училищна възраст;  

3. Учебна програма по български език като чужд за възрастни, търсещи или получили 
международна закрила.  

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

А. В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. 
Нотариално производство", във връзка с изменението на Гражданския 
процесуален кодекс (ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 6.02.2021 г.) е 
актуализирана обзорната тема: 

 Особени правила при нотариалните производства с участие на чуждестранно лице. 

В модула е въведен нов образец: 

 Заявление за прехвърляне на права и задължения по предоставено разрешение за 
търсене и проучване или проучване на подземни богатства по реда на чл. 25 от Закона 
за подземните богатства.  

Б. В папка "Валутен режим", 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 са въведени: 

1. Kласификатор на валутите за целите на статистиката на платежния баланс и 
международната инвестиционна позиция; 

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

3. Уведомление за упълномощаване/отнемане на упълномощаване за подаване на 
статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, 
предоставяни от БНБ.  

Актуализираи са формулярите: 

1. Декларация - Форма СПБ-3 при извършване на първоначална пряка инвестиция в 
чужбина;  

2. Форма СПБ-4 - Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и 
чуждестранни лица в размер над 500 000 лв.; 

3. Форма СПБ-4А - Годишен отчет за финансовите кредити между местни и ждестранни 
лица в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв.;  

4. Форма СПБ-5 - Тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина;  
5. Форма СПБ-6Б - Тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни 

лица.  

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 
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А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с приемането на 
Националния план за действие по заетостта през 2021 г. (Приет с РМС № 83 
от 29.01.2021 г.) са актуализирани процедури: 

1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи 
в неравностойно положение на пазара на труда;  

2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с 
трайни увреждания или от социални или интегрирани здравно-социални услуги за 
резидентна грижа;  

3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи;  
4. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни лица с трайни 

увреждания.  

В модула са въведени нови образци: 

1. Опис и начин на подреждане на документи, изисквани за предоставяне на разрешение 
за достъп до пазара на труда във връзка с издаване на "Разрешение за работа" на 
членове на семейство, получили разрешение за пребиваване на основание чл. 24, ал. 
1, т. 13 от ЗЧРБ;  

2. Опис и начин на подреждане на документи, изисквани за предоставяне на разрешение 
за достъп до пазара на труда на гражданин на трета държава във връзка с издаване на 
"Разрешение за извършване на дейност на свободна практика" на територията на 
Република България;  

3. Опис и начин на подреждане на документи, изисквани за предоставяне на разрешение 
за достъп до пазара на труда във връзка с издаване на "Разрешение за работа" на 
командировани работници-граждани на трета държава.  

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението 
и допълнението на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 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. 10 от 5.02.2021 г., в сила от 1.01.2021 
г.) са актуализирани процедури: 

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

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

3. Подаване на декларации по общественото осигуряване,  

както и образците: 

1. Декларация "Данни за осигуреното лице" (Образец № 1);  
2. Указания за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице";  
3. Декларация "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" (Образец № 6);  
4. Указания за попълване на декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по 

чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица".  

В. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението 
на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 
г., в сила от 17.02.2021 г.) е актуализирана процедура: 

 Авансови вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане - обхват, видове, 
данъчни ставки, срокове за внасянето им  

и обзорната тема: 

 Данъчно облагане на печалбата на чуждестранни лица.  
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Въведен е и образец: 

 Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни 
цели.  

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на 
Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г., в 
сила от 9.02.2021 г.) е актуализирана процедура: 

 Декларации по Закона за данък върху добавената стойност.  

Г. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на 
стопанска дейност", във връзка с изменението и допълнението на Закона за 
кредитните институции (ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) 
е актуализирана процедура: 

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

Модул "Външнотърговски процедури" 

А. В папка "Транспортни документи – товарителници", във връзка с 
изменението и допълнението на Задължителните правила за морските 
пристанища на Република България (ДВ, бр. 8 от 29.01.2021 г., в сила от 
29.01.2021 г.) е актуализирана процедура: 

 Превоз на товари с морски транспорт. Каргоплан.  

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за железопътния 
транспорт (ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г.) са актуализирани процедури: 

1. Документ за превоз на товари с железопътен транспорт;  
2. Годишен договор за превози на стоки с ж.п. транспорт.  

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически 
документи" са въведени: 

1. Ветеринарно-санитарни изисквания при движение с нетърговска цел на домашни 
любимци в рамките на Европейския съюз и движения от трети страни;  

2. Условия и ред за носене или изнасяне на лекарствени продукти, предназначени за 
лечението на български и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в 
страната и пътуващи извън Република България и за транзитно преминаващи 
чужденци.  

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 на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 9 от 
2.02.2021 г., в сила от 6.02.2021 г.) са актуализирани обзорните теми: 
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1. Структура на съдебната система на Република България;  
2. Съдебна система и правораздаване в Република България.  

В модула е въведен нов документ: 

 Устав и правила за медиация на Центъра за медиация към Арбитражен съд при БТПП.  

Модул "Защита на интелектуалната собственост" 

В "Процедури пред Патентното ведомство", "Образци и формуляри" са 
въведени: 

1. Списък на класовете и подкласовете по Международната класификация на 
промишлените дизайни (Класификация от Локарно) - 13 издание, в сила от 1 януари 
2021 г.;  

2. Заглавия на класовете (Международна класификация на стоките и услугите за 
регистрация на марки);  

3. Списък на класовете с обяснителни бележки (Международна класификация на стоките 
и услугите за регистрация на марки).  

Модул "Образование , наука и култура" 

В модула са актуализирани образците: 

1. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) – Министерство 
на образованието и науката;  

2. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) на редовни 
докторанти, придобит в чужбина.  

Въведен е и нов образец:  

 Заявление за възстановяване на внесена такса - Министерство на образованието и 
науката.  

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина" 

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" е актуализиран справочният 
файл: 

 Списък на държавите-страни по Конвенцията за премахване на изискването за 
легализация на чуждестранните публични актове.  

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
НОВОСТИ - АРХИВ  
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