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

Модул "Личен статут на чужденците" 

В папка "Семейни правоотношения с международен елемент", във връзка с 

изменението и допълнението на Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за 

функциониране на Единната система за гражданска регистрация (ДВ, бр. 32 

от 13.04.2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) е актуализирана процедура: 

 Сключване на брак между български граждани и между български и чужд гражданин в 
чужбина. 

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. 

Неправителствени организации", във връзка с изменението и допълнението 

на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 

г.) са актуализирани процедури:  

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

Във връзка с допълнението на Закона за търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.) са 

актуализирани процедури: 

1. Регистрация на чужденец като едноличен търговец; 

2. Регистрация на събирателно дружество с чуждестранно участие; 
3. Регистрация на командитно дружество с чуждестранно участие; 
4. Регистрация на ООД (ЕООД) с чуждестранно участие; 
5. Регистрация на акционерно дружество с чуждестранно участие; 
6. Регистрация на командитно дружество с акции с чуждестранно участие;  
7. Регистрация на еднолично акционерно дружество с чуждестранно участие. 

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за регистър БУЛСТАТ 

(ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.) е актуализирана процедура: 

 Регистрация по БУЛСТАТ. 

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Банково дело" е въведен превод на формуляри: 

1. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове - физическо лице; 

2. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове - юридическо 
лице; 

3. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници. 

Във връзка с влизането в сила на Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване 

на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за 

платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността 

на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента (Обн., 

ДВ, бр. 32 от 13.04.2018 г.) са актуализирани процедури: 

1. Международна банкова карта VISA Business; 
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2. Международна банкова карта VISA Classic; 

3. Международна банкова карта MasterCard Standard; 
4. Международна банкова карта MasterCard Business; 
5. Международна банкова карта MasterCard GOLD. 

Б. В папка "Данъчно облагане" е въведен превод на образци: 

1. Уведомление за пристигания и изпращания на партиди по система Интрастат; 
2. Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор. 

Модул "Защита на интелектуалната собственост" 

В "Сделки с интелектуална собственост", във връзка с изменението и 

допълнението на Закона за авторското право и сродните му права (ДВ, бр. 

28 от 29.03.2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) е актуализирана темата: 

 Договор за публично изпълнение на произведение. 

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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