
Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец ноември 2020 г. 

Модул "Личен статут на чужденците" 

А. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с 
изменението и допълнението на Закона за чужденците в Република 
България (ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.) са актуализирани обзорната тема:  

 Ред за влизане, пребиваване и напускане на Република България от чужденци 

и процедура: 

 Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България.  

В модула са въведени следните нови образци: 

1. Заявление за издаване на удостоверение по чл. 24, ал. 1, т. 20/чл. 25, ал. 1, т. 16 от 
ЗЧРБ;  

2. Заявление за издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 13 от Закона за 
чужденците в Република България;  

3. Декларация за изгубен/откраднат документ за самоличност;  
4. Молба за издаване на удостоверение от Дирекция "Миграция" на МВР;  
5. Такси, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по 

Закона за държавните такси по Тарифа № 4.  

Б. В папка "Семейни правоотношения с международен елемент" е въведен 
нов образец: 

 Заявление за събиране на семейство.  

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

А. В папка "Обща характеристика на правния режим на чуждестранните 
инвестиции", във връзка с изменението и допълнението на Правилника за 
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 95 от 
6.11.2020 г., в сила от 6.11.2020 г.) са актуализирани обзорната тема: 

 Общи положения на режима на чуждестранните инвестиции  

и образец: 

 Заявление по чл. 18, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и чл. 4 от 
Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ).  

Б. В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. 
Нотариално производство", в процедура "Предоставяне по право на 
концесия за добив на подземни богатства" е въведен нов образец: 

 Заявление за регистриране на търговско откритие.  

Във връзка с Решение № 14 на Конституционния съд на РБ от 15.10.2020 г. 

(ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.) е актуализирана процедура: 

 Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост за общински нужди.  

http://web.apis.bg/p.php?i=169183
http://web.apis.bg/p.php?i=3264493
http://web.apis.bg/p.php?i=4474575
http://web.apis.bg/p.php?i=4474593
http://web.apis.bg/p.php?i=4480258
apis://Base=MPRO&DocCode=3000208&Type=201/
http://web.apis.bg/p.php?i=4482427
http://web.apis.bg/p.php?i=4474576
http://web.apis.bg/p.php?i=170947
http://web.apis.bg/p.php?i=3723321
http://web.apis.bg/p.php?i=4480209
http://web.apis.bg/p.php?i=171209


Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението и 
допълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 
за преодоляване на последиците (ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г., в сила от 
14.07.2020 г. и бр. 98 от 17.11.2020 г.) са актуализирани обзорната тема: 

 Трудови правоотношения между чуждестранни инвеститори и работници и служители - 
чуждестранни или български граждани.  

и процедура: 

 Работа на чужденци в България.  

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", в процедура "Обезщетения 
по краткосрочното обществено осигуряване на чуждестранни лица, 
работещи по трудово правоотношение" е въведен превод на образец:  

 Заявление за издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи 
от ДОО.  

В модула е въведен и превод на: 

 Заявление за издаване на преносим документ U1 (удостоверяване на български 
осигурителен стаж.  

Модул "Външнотърговски процедури" 

А. В папка "Транспортни документи - товарителници са актуализирани: 

1. Единна Тарифа за превоз на товари с железопътен транспорт в Република България 
(ЕТПТ);  

2. Служебна инструкция към Съглашението за международно железопътно сточно 
съобщение (на руски език).  

В папката е въведена: 

 Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно 
съобщение.  

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Търговски договори", 
във връзка с приемането на Наредба № РД-05-918 на НСИ от 20.10.2020 г. 
за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2021 
г. (обн., ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.) е актуализирана процедура: 

 Договор за продажба на консигнация.  

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

1. Искания за суспендиране на митата от 1 юли 2021 г., постъпили в Генерална дирекция 
"Данъчно облагане и митнически съюз" на Европейската комисия;  

2. Искания за автономни тарифни квоти от 1 юли 2021 г., постъпили в Генерална 
дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на Европейската комисия.  
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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 допълнението на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 98 
от 17.11.2020 г.) са актуализирани обзорните теми: 

1. Съдебна система и правораздаване в Република България;  
2. Структура на съдебната система на Република България;  
3. Съдебна защита на граждански права чрез исково производство;  
4. Съдебна защита на граждански права чрез особени искови производства.  

Модул "Защита на интелектуалната собственост" 

А. В папка "Процедури пред Патентното ведомство", в процедура 
"Регистриране на сертификати за новите сортове растения и породи 
животни в Република България" е въведен нов класификатор: 

 Членове на Международния съюз за защита на новите сортове растения.  

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за марките и 

географските означения (ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.) са актуализирани 
процедури: 

1. Регистрация на географско означение. Вписване на ползвател на регистрирано 
географско означение;  

2. Национална регистрация на марка на територията на Република България;  
3. Международна регистрация на марка.  

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за патентите и 
регистрацията на полезните модели (ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.) са 
актуализирани процедури: 

1. Издаване на свидетелство за регистрация на полезен модел по национална заявка;  
2. Издаване на патент за изобретение по национална заявка;  
3. Издаване на патент по Европейската патентна конвенция.  

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за промишления 
дизайн (ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.) е актуализирана процедура: 

 Национална регистрация на промишлен дизайн на територията на Република 
България.  

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за закрила на новите 
сортове растения и породи животни (ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.) е 
актуализирана процедура: 

 Регистриране на сертификати за новите сортове растения и породи животни в 
Република България.  

Актуализиран е справочният файл: 
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 Страни членки на Асамблеята на Мадридския Съюз за международна регистрация на 
марките  

и формуляр: 

 Заявление за достъп до регистър.  

Б. В папка "Сделки с интелектуална собственост", във връзка с изменението 
и допълнението на Закона за патентите и регистрацията на полезните 
модели (ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.) са актуализирани разработките: 

1. Договор за франчайз;  
2. Договор за лицензия на производствен опит;  
3. Лицензионен договор.  

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина" 

В папка "Работа в чужбина" са въведени образци: 

1. Декларация за изплащане на българска пенсия в Германия с BIC/IBAN;  
2. Формуляр за сертификат "Живот" за изплащане на отпуснатата пенсия от Чешкото 

управление за социално осигуряване.  

Въведен е и превод на образец: 

 Заявление за начина на изплащане на българска пенсия на лица, пребиваващи в 
чужбина.  

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
НОВОСТИ - АРХИВ  
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