
Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец октомври 2019 г. 

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

А. В папка "Обща характеристика на правния режим на чуждестранните 
инвестиции", във връзка с изменението и допълнението на Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.) е 
актуализирана обзорната тема: 

 Приватизация. Участие на чуждестранни лица в приватизационния процес. 

Б. В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. 
Нотариално производство", във връзка с изменението и допълнението на 
Наредбата за търговете и конкурсите (ДВ, бр. 77 от 1.10.2019 г., в сила от 
1.10.2019 г.) са актуализирани обзорните теми: 

1. Обща характеристика на правния режим на собствеността в Република България; 
2. Обща характеристика на правния режим на държавната собственост в Република 

България. 

Във връзка с изменението и допълнението на 
Административнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 
10.10.2019 г.) са актуализирани процедури: 

1. Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост за общински нужди; 
2. Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост за държавни нужди. 

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на 
Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 77 от 1.10.2019 г., в сила от 
1.10.2019 г.) са актуализирани разработките: 

1. Придобиване на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижим имот 
от чуждестранно лице; 

2. Продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост. 

Във връзка с изменението на Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 79 
от 8.10.2019 г.) са актуализирани процедури: 

1. Отписване на недвижими имоти от актовите книги за частна държавна собственост; 
2. Продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост. 

В. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. 
Неправителствени организации", в процедура "Регистрация на сдружение с 
нестопанска цел" е въведен превод на образец: 

 Договор между сдружение и неговия председател (управител). 

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Банково дело", във връзка с изменението и допълнението на 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 79 от 
8.10.2019 г.) е актуализирана процедура: 

 Кредити за финансиране на приватизационни сделки. 
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Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване" са въведени новите 
формуляри: 

1. Заявление-декларация за отпускане на социална помощ по ППЗСП; 
2. Декларация за промяна в обстоятелствата по отпусната социална помощ по чл. 32, ал. 

4 от ППЗСП. 

В. В папка "Данъчно облагане", във връзка с допълнението на Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.) е 
актуализирана процедура: 

 Данъчни облекчения на доходите на физически лица и определяне на данъчната 
основа. 

Г. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на 
стопанска дейност", във връзка с влизането в сила на Наредбата за 
Националния туристически регистър (обн., ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г.) е 
актуализирана процедура: 

 Категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. 

Модул "Образование, наука и култура" 

Актуализиран е справочният файл: 

 Регистър на висшите училища. 

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбива" 

Актуализирани са справочните файлове: 

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

2. Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност в чужбина; 
3. Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност на морски специалисти; 
4. Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена съгласно НУРИПДНР.  

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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