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

Модул "Личен статут на чужденците" 

А. В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за 
гражданско състояние" е въведен превод на образец: 

 Заявление по чл. 19а от Закона за гражданската регистрация и § 17 от ПЗР към Закона 
за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация.  

Б. В папка "Българско гражданство" са въведени новите образци: 

1. Заявление-формуляр за издаване на удостоверение за български произход;  
2. Протокол за подадено устно заявление за издаване на удостоверение за български 

произход;  
3. Декларация за българско национално съзнание на заявителя;  
4. Декларация за приемане на политиката на Държавната агенция за българите в 

чужбина за използване на личните данни.  

В. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", в процедура 
"Условия и ред за издаване на визи на чужденци за Република България" са 
въведени новите образци:  

1. Виза за летищен транзит - виза "А";  
2. Виза за краткосрочно пребиваване - виза "С";  
3. Виза за дългосрочно пребиваване – виза "D".  

Г. В папка "Предоставяне на убежище" във връзка със Заповед № РД-06-52 
от 10.09.2021 г. на министъра на труда и социалната политика е въведена: 

 Програма за заетост и обучение на бежанци.  

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Трудовоправен режим" във връзка с изменението и 
допълнението на Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне 
на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на 
работници и служители след периода на извънредното положение, обявено 

с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната 
епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение 
№ 378 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 85 от 12.10.2021 г., в сила 
от 1.08.2021 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 "Данъчно облагане", във връзка със Заключения на Съвета 
относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи 

съдействие за данъчни цели (2021/C 413 I/01) от 05.10.2021 г., в процедура 
"Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за 
данъчни цели" 
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е актуализиран образец: 

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

Модул "Външнотърговски процедури" 

В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи" е 
въведен нов документ: 

 Допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на физически 
лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава в ЕС.  

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" 

Актуализиран е: 

 Правилникът на Европейския съд по правата на човека (редакция 18 октомври 2021 
г.).  

Модул "Образование , наука и култура" 

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. 
за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 80 от 
24.09.2021 г., в сила от учебната 2021 – 2022 г.) е актуализирана 

процедура: 

 Признаване на завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и 
професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави 
или в училища от системата на Европейските училища.  

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина" 

Във връзка с новите правила за влизане във Великобритания от 1 октомври 
2021 г., публикувани на сайта на Home Office е актуализиран образец: 

 Информация за условията на живот и труд в Обединеното кралство.  

Актуализирани са и формулярите: 

1. Application to Extend/Change Nonimmigrant Status (Form I-539);  
2. Instructions for Application to Extend/Change Nonimmigrant Status (Form I-539);  
3. Application to Register Permanent Residence or Adjust Status (Form I-485);  
4. Instructions for Application to Register Permanent Residence or Adjust Status (Form I-

485).  

Модул "Функции на българските представителства в чужбина" 
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В процедура "Функции на дипломатическите и консулските 
представителства" са въведени нови образци: 

1. Заявление за заверка с Апостил на документи от Министерство на външните работи;  
2. Заявление за заверка с Апостил на документи от Министерство на правосъдието.  

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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