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

Модул "Личен статут на чужденците" 

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

изменението на Закона за българските лични документи (ДВ, бр. 85 от 

24.10.2017 г.) е актуализирана процедура:  

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

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. 

Неправителствени организации" във връзка с изменението на Закона за 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

(Загл. изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.), (ДВ, бр. 85 от 

24.10.2017 г.) са актуализирани процедури:  

1. Регистрация на кооперация; 

2. Регистрация на чужденец като едноличен търговец; 
3. Регистрация на събирателно дружество с чуждестранно участие; 
4. Регистрация на командитно дружество с чуждестранно участие; 
5. Регистрация на ООД (ЕООД) с чуждестранно участие. 

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Трудовоправен режим" във връзка с изменението и 

допълнението на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 

заетостта (ДВ, бр. 84 от 20.10.2017 г.) са актуализирани процедури: 

1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи; 

2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с 
трайни увреждания или от специализирани институции или ползващи социални услуги 
в общността от резидентен тип; 

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

безработни лица с трайни увреждания; 
4. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи 

в неравностойно положение на пазара на труда. 

Във връзка с изменението на Кодекса на труда (ДВ, бр. 60 от 22.07.2014 г., в 

сила от 22.07.2014 г.) е актуализирана процедура: 

 Прекратяване на трудовото правоотношение. 

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на 

Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 79 от 3.10.2017 г.) е 

актуализирана процедура:  

 Получаване на еднократна помощ при раждане на дете от български граждани, 
работещи в чужбина. 

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

стопанска дейност " във връзка с изменението и допълнението на Наредба 

№ 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на 
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аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ, бр. 79 от 

3.10.2017 г.) е актуализирана процедура: 

 Здравни изисквания при проектиране и изграждане на обекти с обществено 
предназначение. 

Във връзка с изменението на Закона за здравето (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., 

в сила от 24.07.2015 г.) е актуализирана процедура: 

 Държавен здравен контрол върху обектите с обществено предназначение. 

Модул "Външнотърговски процедури" 

А. В папка "Транспортни документи - товарителници във връзка с 

изменението и допълнението на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за 

железопътен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г.) е 

актуализирана разработката: 

 Документ за превоз на товари с железопътен транспорт. 

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Сертификати" във 

връзка с изменението на Закона за здравето (ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.) е 

актуализирана процедура: 

 Здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека. 

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж" 

Във връзка с изменението и допълнението на Наказателно-процесуалния 

кодекс (ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) е актуализирана 

обзорната тема: 

 Съдебна система и правораздаване в Република България. 

Модул "Защита на интелектуалната собственост" 

В "Процедури пред Патентното ведомство" във връзка с изменението и 

допълнението на Закона за марките и географските означения (ДВ, бр. 85 от 

24.10.2017 г.) са актуализирани процедури: 

1. Регистрация на географско означение. Вписване на ползвател на регистрирано 
географско означение; 

2. Национална регистрация на марка на територията на Република България; 
3. Международна регистрация на марка. 

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за промишления 

дизайн (ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.) е актуализирана процедура: 

 Национална регистрация на промишлен дизайн на територията на Република 
България. 

Модул "Образование , наука и култура" 
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Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. 

за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 78 от 

29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) е актуализирана процедура: 

 Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и 
професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други 
държави. 

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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