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

�� 

Модул "Личен статут на чужденците" 

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

 Заявление за вписване в Регистъра на Държавната агенция за българите в чужбина на 
организации на българи, живеещи извън Република България съгласно чл. 3, ал. 1, т. 
2 от Закона за българите, живеещи извън Република България. 

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Договорно право. Сделки", във връзка с изменението и 

допълнението на Закона за особените залози (ДВ, бр. 62 от 1.08.2017 г.) е 

актуализирана разработката: 

 Договор за залог. 

Б. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението 

на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г., в 

сила от 4.08.2017 г.) са актуализирани процедури: 

1. Прилагане на спогодбите за избягване на двойното облагане с данъци и 

предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода; 
2. Вписване в регистъра на задължените лица при Националната агенция за приходите.  

Модул "Външнотърговски процедури" 

А. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически 

документи", във връзка с влизането в сила на Постановление № 152 на МС 

от 27.07.2017 г. за приемане Списък на продуктите, свързани с отбраната и 

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на 

контрол при внос (Обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 4.08.2017 г.) е 

актуализирана процедура: 

 Митническа декларация при съюзен транзит. 

Въведени са: 

1. Искания за суспендиране на митата от 1 януари 2018 г., постъпили в генерална 

дирекция "данъци и митнически съюз" на Европейската комисия; 
2. Искания за автономни тарифни квоти от 1 януари 2018 г., постъпили в генерална 

дирекция "данъци и митнически съюз" на Европейската комисия. 

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж" 

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за съдебната власт 

(ДВ, бр. 65 от 11.08.2017 г.) е актуализирана обзорната тема: 

 Структура на съдебната система на Република България. 

В модула е въведен и нов образец: 

http://web.apis.bg/p.php?i=3160542
http://web.apis.bg/p.php?i=168093
http://web.apis.bg/p.php?i=170189
http://web.apis.bg/p.php?i=581099
http://web.apis.bg/p.php?i=335709
http://web.apis.bg/p.php?i=3166100
http://web.apis.bg/p.php?i=3166101
http://web.apis.bg/p.php?i=170972


 Заявление по чл. 117 от Кодекса на международното частно право.  

Модул "Защита на интелектуалната собственост" 

В "Процедури пред Патентното ведомство", във връзка с влизането в сила на 

Наредбата за представителите по индустриална собственост (обн., ДВ, бр. 64 

от 8.08.2017 г., в сила от 9.09.2017 г.) са актуализирани процедури: 

1. Издаване на свидетелство за регистрация на полезен модел по национална заявка; 

2. Издаване на патент за изобретение по национална заявка; 
3. Международна регистрация на промишлен дизайн. 

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина" 

В подпапка "Пребиваване и емиграция в чужбина" е актуализиран списък 

на: 

 Училища-членове на Асоциацията на българските училища в чужбина. 

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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