Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец август 2021 г.
Модул "Личен статут на чужденците"
А. В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за
гражданско състояние", във връзка с изменението и допълнението на
Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната
система за гражданска регистрация (ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г., в сила от
17.08.2021 г.) са актуализирани формулярите:
1. Искане за даване или промяна на ЕГН;
2. Искане за издаване на удостоверение за верен ЕГН.

Б. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с
изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за
чужденците в Република България (ДВ, бр. 57 от 9.07.2021 г., в сила от
9.07.2021 г.) е въведена нова бланка:


Заявление за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в
Република България на основание чл. 24и, чл. 24к, чл. 33к, чл. 33л, чл. 33п и чл. 33т
от Закона за чужденците в Република,

актуализирани са и формуляри:
1. Заявление
Република
2. Заявление
Република

за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в
България;
за предоставяне на право за постоянно пребиваване на чужденец в
България.

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за издаване на
българските лични документи (ДВ, бр. 66 от 10.08.2021 г., в сила от
1.09.2021 г.) е актуализирана процедура:


Издаване на български документи за самоличност на чужденци, пребиваващи в
Република България.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда
за издаване на визи и определяне на визовия режим (ДВ, бр. 62 от
27.07.2021 г., в сила от 27.07.2021 г.) са актуализирани процедурите:
1.
2.
3.
4.

Условия
Условия
Условия
Условия

и
и
и
и

ред
ред
ред
ред

за
за
за
за

разрешаване на продължително пребиваване в Република България;
разрешаване на постоянно пребиваване в Република България;
издаване на визи на чужденци за Република България; (30005)
разрешаване на краткосрочно пребиваване в Република България

и формуляр:


Заявление за издаване на виза.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"
В папка "Валутен режим" е актуализиран:


A practical guide for Kimberley Process Participants and companies involved in trade in
rough diamonds with the EU.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"
А. В папка "Банково дело", във връзка с изменението и допълнението на
Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
(ДВ, бр. 61 от 23.07.2021 г., в сила от 1.08.2021 г.) е актуализирана
процедура:


Договор за наем на сейф.

Актуализирани са и формуляри:
1. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове - наследници;
2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове - физическо лице.

Б. В папка "Трудовоправен режим" е въведен нов образец:


Опис и начин на подреждане на документи, изисквани във връзка с издаване на "Синя
карта на Европейския съюз".

Модул "Външнотърговски процедури"
А. В папка "Транспортни документи – товарителници" е въведен:


Списък на ратифицираните от Република България конвенции на ИКАО.

Актуализирани са:
1. Съглашение за международно железопътно сточно съобщение;
2. Служебна инструкция към Съглашението за международно железопътно сточно
съобщение.

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Банкови документи"
във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 12 от 29.09.2016 г.
за Регистъра на банковите сметки и сейфове (ДВ, бр. 61 от 23.07.2021 г., в
сила от 1.08.2021 г.) е актуализирана процедура:


Откриване на банкова сметка (платежна сметка).

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"
Актуализиран е Правилникът на Европейския съд по правата на човека (с
измененията от 1 август 2021 г.):


Rules of the European Court of Human Rights.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"
В "Процедури пред Патентното ведомство" е актуализиран формуляр:


Искане за удостоверение за правен статус на патент/заявка за патент, полезен модел,
сертификат за допълнителна закрила, нов сорт/порода, топология на интегрална
схема, промишлен дизайн.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" са въведени, утвърдените
със Заповед № РД09-1591/05.08.2021 г. на министъра на образованието и
науката:


Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната
програма "Роден език и култура зад граница", одобрена с РМС № 257 от 25.03.2021 г.

Актуализиран е образец:


Декларация за живот по Договора между Република България и държавата Израел за
социална сигурност.

Модул "Интернет справочник"
Актуализирани са всички интернет справочници.
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