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

Модул "Личен статут на чужденците" 

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с 

изменението и допълнението на Закона за българските лични документи 

(ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.) е актуализирана процедура:  

 Издаване на български документи за самоличност на чужденци, пребиваващи в 
Република България. 

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

А. В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. 

Нотариално производство", във връзка с изменението и допълнението на 

Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други 

книжа (ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.03.2018 г.) е актуализирана 

обзорната тема: 

 Особени правила при нотариалните производства с участие на чуждестранно лице 

и разработката: 

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

Б. В папка "Валутен режим", във връзка с влизането в сила на Закона за 

пазарите на финансови инструменти (Обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в 

сила от 16.02.2018 г.) е актуализирана процедура:  

 Статистическо деклариране пред БНБ на финансови кредити, преки инвестиции в 
чужбина и емитиране и покупка на ценни книжа. 

В. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. 

Неправителствени организации", в обзорната тема "Производството по 

несъстоятелност съгласно действащото българско законодателство" е 

въведен превод на образец: 

 Уведомление по реда на чл. 77а от ДОПК при откриване на производство по 
стабилизация на търговец - Образец № ОКд - 278. 

В модула е въведен превод и на образци: 

1. Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски 
дружества - В2-1; 

2. Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на юридически лица с 
нестопанска цел - В2-5; 

3. Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на юридически лица с 
нестопанска цел - В2-6; 

4. Заявление за обявяване на актове - Г1; 
5. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети - Г2; 

6. Заявление за запазване на фирма/наименование - Д1; 
7. Заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност - Е1; 

8. Заявление за изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 5 от ЗТР - Ж1; 
9. Заявление за данни за заявител - З1. 
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Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

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

допълнението на Търговския закон (ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 

16.02.2018 г.) са актуализирани темите: 

1. Договор за продажба; 

2. Прехвърляне на дружествен дял в ООД; 
3. Продажба на търговско предприятие. 

Б. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с приемането на Национален 

план за действие по заетостта през 2018 г. (Приет с РМС № 24 от 19.01.2018 

г.) са актуализирани процедури: 

1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа на пълно работно време 

безработни лица с трайни увреждания; 
2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи. 

В. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на 

стопанска дейност", във връзка с допълнението на Закона за ограничаване 

на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност (ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) е 

актуализиран образец: 

 Списък на стопанските дейности, за които може да се установява лицензионен режим. 

Модул "Външнотърговски процедури" 

А. В папка "Транспортни документи – товарителници", във връзка с 

изменението и допълнението на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за 

международен автомобилен превоз на пътници и товари (ДВ, бр. 9 от 

26.01.2018 г.) е актуализирана процедура: 

 Международна товарителница CMR за автомобилeн транспорт. 

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

документи" е актуализиран: 

 Списък на административните услуги, предоставяни от Агенция "Митници". 

Въведени са: 

1. Искания за автономни тарифни квоти от 1 юли 2018 г., постъпили в Генерална 
Дирекция "Данъци и митнически съюз" на Европейската комисия;  

2. Искания за суспендиране на митата от 1 юли 2018 г., постъпили в Генерална Дирекция 
"Данъци и митнически съюз" на Европейската комисия. 

В. В папка "Външнотърговски процедури", подпапка "Обща 

външнотърговска информация – Директиви Нов подход", във връзка с 

изменението и допълнението на Закона за техническите изисквания към 

продуктите (ДВ, бр. 12 от 6.02.2018 г.) са актуализирани процедури: 

1. Изисквания към електроуреди, внасяни в Европейския съюз; 

2. Проучване на съществените изисквания към продуктите, предназначени за пускане на 
пазара при внос на стоки.  

http://web.apis.bg/p.php?i=171203
http://web.apis.bg/p.php?i=168275
http://web.apis.bg/p.php?i=168293
http://web.apis.bg/p.php?i=171223
http://web.apis.bg/p.php?i=171221
http://web.apis.bg/p.php?i=350426
http://web.apis.bg/p.php?i=335603
http://web.apis.bg/p.php?i=2026114
http://web.apis.bg/p.php?i=3337872
http://web.apis.bg/p.php?i=3338828
http://web.apis.bg/p.php?i=335432
http://web.apis.bg/p.php?i=335435


Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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