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

Модул "Личен статут на чужденците"  

А. В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за 
гражданско състояние", във връзка с допълнението на Закона за 
гражданската регистрация (ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 
11.12.2020 г.) е актуализирана процедура:  

 Издаване на акт за смърт на чужденец в Република България.  

Б. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", в процедура 
"Заверка на покани-декларации за частни посещения в Република България 
на чужди граждани от страни, за които това се изисква" са въведени новите 
образци:  

1. Декларация за имотно състояние;  
2. Удостоверение за доходи.  

В. В папка "Предоставяне на убежище", във връзка с изменението и 
допълнението на Закона за българските лични документи (ДВ, бр. 101 от 
27.11.2020 г.) е актуализирана процедура:  

 Права и задължения на чужденците, получили закрила в Република България.  

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"  

В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. 
Неправителствени организации", във връзка с изменението на Закона 
юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 

1.01.2021 г.) са актуализирани процедури:  

1. Регистрация на фондация;  
2. Регистрация на сдружение с нестопанска цел.  

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"  

А. В папка "Договорно право. Сделки", във връзка с изменението на Закона 
за движението по пътищата (ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 
г.) е актуализирана разработката:  

 Договор за продажба.  

Б. В папка "Банково дело", във връзка с изменението и допълнението на 

Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила 
от 1.01.2021 г.) е актуализирана темата:  

 Банкови гаранции.  

В модула е въведен нов класификатор:  

 Списък на държавите - членки на Международната организация на труда.  
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В процедура "Кандидатстване за работа по спогодби за заетост между 
Република България и други държави" е въведен нов образец:  

 Наръчник на правата на чуждестранния работник в Израел.  

В. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с 
обнародването на Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2021 г. (Oбн., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 
г.) са актуализирани процедури:  

1. Чужденци, подлежащи на задължително здравно осигуряване в България. Внасяне на 
здравноосигурителни вноски;  

2. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи свободна професия, 
еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;  

3. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи по трудово 
правоотношение.  

Във връзка с обнародването на Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2021 г. и Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2021 г. (Oбн., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., в сила 
от 1.01.2021 г.) са актуализирани образци:  

1. Задължителни осигурителни вноски за здравно осигуряване на чужденци, работещи в 
България;  

2. Задължителни осигурителни вноски за фондовете "Пенсии", "Общо заболяване и 
майчинство", "Безработица" и "Трудова злополука и професионална болест" на 
чуждестранни лица, работещи в Република България.  

В модула са актуализирани формулярите:  

1. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на 
удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице на 
територията на две или повече държави-членки) - Обр. ОКд.-237;  

2. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на 
удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице и 
самостоятелно заето лице в различни държави-членки) - Обр. ОКд.-240;  

3. Уведомление по чл. 17 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на 
удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за член на договорно 
наетия персонал на ЕО) - Обр. ОКд.-241;  

4. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на 
удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно 
заето лице на територията на две или повече държави-членки) - Обр. ОКд.-239;  

5. Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително 
законодателство за заето или самостоятелно заето лице в една държава-членка - Обр. 
ОКд.-284;  

6. Уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на 
удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно 
заето лице) - Обр. ОКд-238;  

7. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на 
удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно 
заето лице на територията на две или повече държави-членки) - Обр. Окд.-239;  

8. Уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на 
удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице) - Обр. 
ОКд-236.  

Г. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението 
на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр. 104 от 
8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) са актуализирани процедурата:  
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 Данъчно облагане по общия ред на чуждестранни физически лица  

и образците:  

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

Въведени са нови формуляри:  

1. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца;  
2. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с 

увреждания.  

В процедура "Възстановяване на платен данък върху добавената стойност 
на чуждестранни физически лица при износ на стоки" е въведен превод на 
образец:  

 Условия и ред за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на 
данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на 
Европейския съюз.  

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) е 
актуализирана обзорната тема:  

 Данъчно облагане на доходите на чуждестранни лица  

и процедурите:  

1. Месечни авансови вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане и начини 
за изчисляването им;  

2. Авансови вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане - обхват, видове, 
данъчни ставки, срокове за внасянето им.  

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за акцизите и 
данъчните складове (ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) е 
актуализирана процедура:  

 Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и 
данъчните складове.  

Д. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на 
стопанска дейност ", във връзка с изменението и допълнението на Тарифата 
за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и 
националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона 
за здравето (ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) е 
актуализирана процедура:  

 Държавен здравен контрол върху обектите с обществено предназначение.  

В процедура "Регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за 
туроператорска или туристическа агентска дейност" е въведен нов образец:  

 Уведомление за временно или еднократно предоставяне на услуги от 
туроператор/туристически агент, установен в друга държава членка.  
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Модул "Външнотърговски процедури"  

А. В папка "Транспортни документи – товарителници" са въведени:  

 Общи условия за предоставяне на вагони от "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 
изпълнение на договорите за международен железопътен превоз на товари, сключени 
по условията на "Единните правила CIM" и "Общия договор за използване на товарни 
вагони" (ОДИ).  

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Сертификати" във 
връзка с приемането на Наредба № 8 от 27.02.2015 г. за фитосанитарния 

контрол (обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2015 г., в сила от 13.03.2015 г.) са 
актуализирани формулярите:  

1. Заявление за регистрация в Официалния регистър на професионалните оператори;  
2. Образец на растителен паспорт за движение в рамките на територията на България и 

ЕС;  
3. Заявление за извършване на фитосанитарна проверка и издаване на фитосанитарен 

сертификат;  
4. Заявление за извършване на фитосанитарен контрол и издаване на растителен 

паспорт или заменен растителен паспорт;  
5. Образец на предекспортен сертификат.  

В. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Застрахователни 
документи - полици" са въведени новите образци:  

1. Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение - кредит;  
2. Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение - банкова гаранция.  

Г. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически 
документи" във връзка с допълнението на Заповед № ЗАМ-990/32-177597 
от 18.06.2019 г. (ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., в сила от 4.12.2020 г.) е 
актуализиран образец:  

 Национални кодове за документи, сертификати и разрешения.  

Д. В папка "Външнотърговски процедури", подпапка "Класификатори и 
кодови означения" е актуализиран справочният файл:  

 Чуждестранни търговски палати и индустриални камари в България.  

Въведен е образец:  

 Класификатор на вида на сделката.  

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 изменението и допълнението на Закона за защита на 
потребителите (ДВ, бр. 57 от 28.07.2015 г.) са актуализирани обзорните 
теми:  
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1. Съдебна система и правораздаване в Република България;  
2. Структура на съдебната система на Република България.  

Модул "Защита на интелектуалната собственост"  

В "Процедури пред Патентното ведомство" е въведен превод на образец:  

 Молба за продължаване действието на полезен модел.  

Модул "Интернет справочник"  

Актуализирани са всички интернет справочници.  
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