
 

СПЕЦИАЛНИ ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 
ФИНАНСОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НА АПИС 
 
* Предложенията са валидни за ползване в уеб вариант при заявяване на 
абонамент до 20 февруари 2023 г. 
 

1. АПИС СТАРТ 

Базов правно-информационен пакет, който включва продуктите: 
АПИС ПРАВО + АПИС ФИНАНСИ 

 

Получавате интегрирана експертна система, съчетаваща полезността на продуктите АПИС 
ПРАВО и АПИС ФИНАНСИ, която съдържа: 
- действащите и отменените нормативни актове, актовете за тяхното изменение и 

допълнение, законопроекти, мотиви и стенограми на Народното събрание; 
- подзаконови актове на министерства и други централни ведомства - писма и указания, 

необнародвани в "Държавен вестник"; 
- практиката на Върховния административен съд, включително практиката по 

данъчнооблагателни актове;  
- анотации на статии и коментари от специализирани издания в областта на финансите и 

правото; 
- експертни разработки по темите: данъчно облагане, счетоводство, социално и здравно 

осигуряване, работна заплата и пенсии; държавен бюджет и бюджети на общините; банково 
дело, борси, ценни книжа и др.; 

- практически примери и съвети по конкретни казуси и особени случаи; 
- изчислителни модули за автоматизирано пресмятане на лихви върху данъци и такси, 

законна лихва в левове и валута, инфлация, трудови възнаграждения, обезщетения, 
осигуровки и удръжки - с включена валидизация на въведените данни; 

- формуляри и бланки, необходими за водене на счетоводството и улесняващи годишното 
счетоводно приключване и изготвянето на финансови и счетоводни анализи – с възможност 
за автоматизирано попълване, изчисляване и съхраняване в потребителска база данни; 

- формуляри и бланки по МСС и МСФО на български и английски език; 
- справочна информация – валутни курсове, индекси, списъци, регистри, срокове. 

 

Специална цена – 698 лв. (без ДДС) Спестявате 78 лв. 

Предоставя право на ползване за 12 месеца  

 
 
 

2. АПИС ЕКСПЕРТ 
Към основния пакет е включена практиката на ЕС във финансовата област: 
Пакет АПИС СТАРТ + продукта ЕВРО ФИНАНСИ 

 

Така в допълнение получавате структурирана и поддържана в актуално състояние информация 
за икономическата система на Европейския съюз: 
- европейска фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и 

определенията на Съда на ЕС; 
- коментари по прилагането на европейското законодателство, систематизирани по теми: 

фискална политика, пряко и косвено данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, 
банкиране, финансови операции, застраховане и др.; 



- международни стандарти за счетоводна, финансова отчетност и одит – с източник 
Европейската комисия; 

- систематизирана съдебна практика на Съда на ЕС в удобен табличен формат; 
- формуляри, образци и изчислителни модули, свързани с прилагането на европейското 

законодателство във финансите, данъчно-осигурителните и търговските отношения; 
- полезна справочна информация - макроикономическа статистика и показатели на 

отделните държави членки, официални икономически термини и абревиатури в ЕС, лихвени 
проценти и др. 

 

Специална цена – 978 лв. (без ДДС)  Спестявате 141 лв. 

Предоставя право на ползване за 12 месеца  

 
 
 

3. АПИС ПРОФЕСИОНАЛИСТ  
Пълният финансов информационен пакет, който включва: 
Пакет АПИС ЕКСПЕРТ + продукта TAX & FINANCIAL STANDARTS 
 
 

С този пакет получавате в допълнение продукта TAX & FINANCIAL STANDARTS - многоезична 
информационна услуга, която представя в пълен и организиран вид правната регламентация и 
съдебната практика в областта на търговските и финансовите отношения в рамките на общия 
европейски пазар. Включени са: 
- нормативните актове на ЕС: договори; международни споразумения; законодателство – 

регламенти, директиви, решения, други актове; 
- съдебна практика на Европейския съюз: решения, определения, становища и други актове 

на Съда на ЕС, на Общия съд и на Съда на публичната служба; 
- Международните стандарти за счетоводна отчетност (МСС) и Международните 

стандарти за финансова отчетност (МСФО) - консолидирани версии; 
- законодателни предложения на Комисията и общи позиции на Съвета в тематичната 

област; документи (COM), използвани при анализа и подготовката на законодателството на 
ЕС, изготвени на различни етапи от законодателната и бюджетната процедура; 

- статистическа и данъчна информация, финансов речник и финансови приложения; 
- икономическите и финансовите операции, които се прилагат в ЕС; 
- финансови и застрахователни органи, акредитирани да извършват дейност на 

територията на ЕС; 
- лихви и валутни курсове, базирани на ЕЦБ и EURIBOR. 
 

Специална цена – 1398 лв. (без ДДС) Спестявате 260 лв. 

Предоставя право на ползване за 12 месеца  

 
 
Ако желаете да получите повече информация за нашите продукти или да ги изпробвате 
чрез свободен достъп за 24 часа, можете да ни пишете на e-mail: office@apis.bq или да 
позвъните на тел. 02/9804827 и 02/9239800. 

С пожелание за здраве и успехи! 
Екипът на АПИС  
https://apis.bg/ 

mailto:office@apis.bq
https://apis.bg/

