
Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец октомври 2018 г. 

Модул "Личен статут на чужденците" 

В папка "Предоставяне на убежище", в процедура "Права и задължения на 

чужденците, търсещи закрила в Република България" са въведени образци: 

1. Уведомително писмо относно установено непридружено дете чужденец;  
2. Приемно-предавателен протокол за предаване на непридружено дете чужденец. 

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. Нотариално 

производство", във връзка с изменението на Закона за ратифициране на 

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на 

чуждестранни публични актове (бр. 87 от 19.10.2018 г., в сила от 19.10.2018 

г.) е актуализирана обзорната тема: 

 Особени правила при нотариалните производства с участие на чуждестранно лице.  

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Банково дело", във връзка с влизането в сила на нови текстове 

от Закона за платежните услуги и платежните системи (в сила от 31.10.2018 

г. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) е актуализирана процедура: 

 Предоставяне на овърдрафтен кредит по картови сметки.  

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване" са актуализирани 

формулярите: 

1. Заявление за прекратяване на персонален идентификационен код, издаден от 

Националната агенция за приходите;  
2. Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция 

за приходите, чрез персонален идентификационен код;  
3. Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната 

агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код.  

В. В папка "Данъчно облагане" е въведен превод на образец: 

 Уведомление за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по 
чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС- Приложение № 38 към ППЗДДС (в сила от 14.10.2018 г.).  

Модул "Външнотърговски процедури" 

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

във връзка с влизането в сила на Постановление № 204 на МС от 19.09.2018 

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

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

при внос (Обн., ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.), е 

актуализирана процедура: 

 Митническа декларация при съюзен транзит.  

http://web.apis.bg/p.php?i=3799368
http://web.apis.bg/p.php?i=3799370
http://web.apis.bg/p.php?i=171286
http://web.apis.bg/p.php?i=170313
http://web.apis.bg/p.php?i=2600675
http://web.apis.bg/p.php?i=1612873
http://web.apis.bg/p.php?i=2536827
http://web.apis.bg/p.php?i=3782002
http://web.apis.bg/p.php?i=335709


Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина" 

Актуализиран е: 

 Списък на компетентните органи, издаващи апостил съгласно чл. 6, ал. 1 от 
Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични 
актове.  

Модул "Функции на българските представителства в чужбина" 

Във връзка с изменението на Закона за ратифициране на Конвенцията за 

премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични 

актове (бр. 87 от 19.10.2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) е актуализирана 

обзорната тема: 

 Функции на дипломатическите и консулските представителства.  

Във връзка с допълнението на Закона за закрила и развитие на културата 

(бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) е актуализирана 

разработката: 

 Български културни институти в чужбина.  

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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