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

Модул "Личен статут на чужденците" 

А. В папка "Българско гражданство" е въведен нов класификатор: 

 Държави - страни по Европейската конвенция за гражданството.  

Б. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци" е въведен нов 
образец: 

 Заявление за установяване на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 6, т. 7 и 17 от 
Закона за чужденците в Република България.  

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. Нотариално 

производство" са въведени новите образци: 

1. Заявление за достъп до обществена информация – Българска агенция за инвестиции; 
2. Искане за предоставяне на информация за повторно използване.  

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с допълнението на 
Наредбата за работното време, почивките и отпуските (ДВ, бр. 56 от 
23.06.2020 г.) е актуализирана процедура: 

 Прекратяване на трудовото правоотношение.  

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване" във връзка с изменението и 
допълнението на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 
г., в сила от 16.06.2020 г.) е актуализирана процедура: 

 Медицинска помощ, оказвана на чужденците в Република България.  

В. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението 
на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., в 
сила от 1.07.2020 г.) е актуализирана процедура: 

 Данък върху добавената стойност при внос на стоки.  

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за данък върху 
добавената стойност (ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., в сила от 1.07.2020 г.) са 
актуализирани образци: 

1. Дължими данъци от местни и чуждестранни физически лица;  
2. Дължими данъци от местни и чуждестранни дружества.  

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на 
Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г., в сила 

от 12.06.2020 г.) са актуализирани формулярите: 

1. Удостоверение за освободен от акциз краен потребител - Приложение № 3а;  
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2. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 2 от ЗАДС - Приложение 
№ 4б към ППЗАДС;  

3. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5 към 
ППЗАДС;  

4. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за 
управление на данъчен склад - Приложение № 5а към ППЗАДС;  

5. Искане за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за 
винопроизводство на малък винопроизводител - Приложение № 6 към ППЗАДС;  

6. Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/ обект за 
винопроизводство на малки винопроизводители - Приложение № 7 към ППЗАДС;  

7. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и 
данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7б към ППЗАДС;  

8. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение за 
регистрация на лице по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове 
(ЗАДС) - Приложение № 7в;  

9. Искане за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за 
акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7г към ППЗАДС;  

10. Удостоверение за регистриран получател - Приложение № 7д към ППЗАДС;  
11. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 

регистрация на регистриран получател - Приложение № 7е към ППЗАДС;  
12. Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим 

отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - Приложение № 7ж 
към ППЗАДС;  

13. Разрешение за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под 
режим на отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - 
Приложение № 7з към ППЗАДС;  

14. Искане за регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7и към ППЗАДС;  
15. Удостоверение за регистриран изпращач - Приложение № 7к към ППЗАДС;  
16. Искане за издаване на разрешение в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6 - Приложение № 7р 

от ППЗАДС;  
17. Национални кодове за енергийни продукти - Приложение № 7у от ППЗАДС;  
18. Удостоверение за платен/обезпечен акциз или неподлежащ на плащане акциз - 

Приложение № 9в към ППЗАДС;  
19. Приемно-предавателен протокол за бандероли - Приложение № 11;  
20. Разрешение за търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19б;  
21. Сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти - Приложение 

№ 25.  

Г. В папка "Опазване на околната среда", във връзка с изменението и 
допълнението на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 54 от 
16.06.2020 г.) са актуализирани процедури: 

1. Процедура за вземане на решение по ОВОС на инвестиционни предложения за 
строителство, дейности и технологии;  

2. Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на 
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии  

и образец: 

 Инвестиционни предложения по чл. 92, т. 1 от ЗООС. 

Модул "Външнотърговски процедури" 

А. В папка "Транспортни документи – товарителници" е актуализирана: 

 ТАРИФА ’’ЕВРОПА – АЗИЯ‘‘ (TEA) (Специални условия за превоз с цени и условия за 
железопътен трафик на товари като вагонни пратки),  

въведен е и: 
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 Списък на железoпътните превозвачи, страни по Тарифа ’’Европа – Азия‘‘ (TEA).  

В "Речник на терминологичните понятия към Товарителница CIM" са 
въведени: 

1. Наръчник за товарителницата за вагони CUV (GLW-CUV);  
2. Хармонизирана номенклатура на товарите (NHM).  

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Застрахователни 
документи - полици" във връзка с изменението и допълнението на 
Постановление № 124 на МС от 1.06.2007 г. за приемане на списък на 
държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното 
застраховане (ДВ, бр. 50 от 2.06.2020 г., в сила от 2.06.2020 г.) е 
актуализирана процедура: 

 Застрахователна полица за износ срещу краткосрочен търговски риск.  

В. В папка "Външнотърговски процедури", подпапка "Обща 
външнотърговска информация", във връзка с изменението и допълнението 
на Закона за техническите изисквания към продуктите (ДВ, бр. 54 от 
16.06.2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) е актуализирана процедура: 

 Проучване на съществените изисквания към продуктите, предназначени за пускане на 
пазара при внос на стоки.  

Модул "Защита на интелектуалната собственост" 

В "Процедури пред Патентното ведомство" са актуализирани формулярите: 

1. Искане за обявяване на недействителност/заличаване;  
2. Декларация за приоритет - промишлен дизайн;  
3. Искане за заличаване/отменяне на регистрацията на марка/действието на 

международна регистрация;  
4. Допълнителен лист за заявителите на марка;  
5. Заявка за регистрация на марка;  
6. Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на заявителя на заявка за 

сертификат за нов сорт растение/нова порода животно;  
7. Искане за подновяване на регистрацията на промишлен дизайн;  
8. Искане за оттегляне на заявка за промишлен дизайн;  
9. Искане за вписване на прехвърляне на правото на заявяване за заявка за сертификат 

за нов сорт растение/нова порода животно;  
10. Искане за предварително проучване на промишлен дизайн;  
11. Искане за вписване на лицензия за патент за изобретение/регистрация на полезен 

модел/европейски патент/сертификат за допълнителна закрила;  
12. Искане за вписване на прехвърляне на изключителното право върху сертификат за 

нов сорт растение/нова порода животно.  

Въведен е нов класификатор: 

 Държави - страни по Договора за патентно коопериране.  

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
НОВОСТИ - АРХИВ  
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