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

Модул "Личен статут на чужденците" 

А. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужеднци" е 

актуализиран:  

 Списък на държавите, за чиито граждани, притежатели на обикновени паспорти е 
необходима / не е необходима виза за краткосрочно пребиваване (до 90 дни) в 
Република България. 

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на 

Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ДВ, бр. 48 от 

16.06.2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) е актуализирана процедура: 

 Издаване на разрешение за работа на работници - граждани на трети държави при 
наемане по трудово правоотношение в Република България. 

Б. В папка "Предоставяне на убежище" са допълнени с Наредба № 3 от 

6.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи 

или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г., в 

сила от 21.04.2017 г.) следните процедури: 

1. Права и задължения на чужденците, търсещи закрила в Република България; 
2. Права и задължения на чужденците, получили закрила в Република България 

В тях е въведен и нов образец: 

 Заявление за приемане на малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или 
получил международна закрила, в определена подготвителна група на задължителното 
предучилищно образование или в определен клас в държавно или в общинско 
училище. 

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с обнародването 

на Заповед № РД-01-325 от 3.05.2017 г. за утвърждаване на образци на 

заявления-декларации за отпускане на помощи по Закона за семейните 

помощи за деца (обн., ДВ, бр. 43 от 30.05.2017 г.), в процедура "Получаване 

на еднократна помощ при раждане на дете от български граждани, 

работещи в чужбина" е въведен нов формуляр:  

 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на дете по чл. 
6 от Закона за семейни помощи за деца.  

Модул "Външнотърговски процедури" 

В папка "Транспортни документи – товарителници", в процедура 

"Международна товарителница CIM за железопътен транспорт" е въведен: 

 Наръчник за товарителницата CIM, (GLV-СІМ) – на английски език. 

В процедура "Речен транспорт - Товарителница за международен превоз по 

река Дунав" е въведено: 
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 Съглашение относно общите условия за превоз на товари по р. Дунав – "Братиславски 
съглашения". 

В модула е въведено и: 

 Съглашението за международно железопътно сточно съобщение (СМГС) и Служебната 
инструкция към него (на руски език, редакция 2016 г.).  

Модул "Защита на интелектуалната собственост" 

В "Процедури пред Патентното ведомство", в темата "Международна 

регистрация на промишлен дизайн" е въведен образец: 

 Заявка за международна регистрация на промишлен дизайн по Хагската Спогодба за 
международно заявяване на промишлени образци - DM/1. 

В разработката "Международна регистрация на марка" са въведени 

образците: 

1. Application for international registration governed exclusively by the Madrid Agreement 

(MM1); 
2. Application for international registration governed exclusively by the Madrid Protocol 

(MM2); 
3. Application for international registration governed by both the Madrid Agreement and the 

Madrid Protocol (MM3). 

Модул "Функции на българските представителства в чужбина" 

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за 

командировъчните средства при задграничен мандат (ДВ, бр. 24 от 

21.03.2017 г., в сила от 1.07.2017 г.) са актуализирани образците: 

1. Базисен размер на дневните командировъчни пари във валута при дългосрочно 

командироване на служители в задграничните представителства по реда на Закона за 
дипломатическата служба; 

2. Таблица за определяне на командировъчните пари във валута на служителите, 

командировани в задграничните представителства по реда на Закона за 
дипломатическата служба; 

3. Максимални размери на средствата за наети жилища на командировани служители в 
задграничните представителства на Република България. 

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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