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

Модул "Личен статут на чужденците" 

В папка "Българско гражданство", във връзка с изменението и 
допълнението на Закона за българското гражданство (ДВ, бр. 103 от 
27.12.2016 г.) е актуализирана обзорната тема:  

 Правна уредба на българското гражданство 

и процедура: 

 Освобождаване от българско гражданство. 

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. 
Неправителствени организации" във връзка с допълнението на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.) са 
актуализирани процедури:  

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

Във връзка с изменението и допълнението на Търговския закон (ДВ, бр. 105 
от 30.12.2016 г.) е актуализирана обзорната тема:  

 Производството по несъстоятелност съгласно действащото българско законодателство. 

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. 105 от 30.12.2016 г.) и Закона за 
особените залози (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) са 
актуализирани темите: 

1. Договор за продажба; 
2. Продажба на търговско предприятие. 

Б. В папка "Трудовоправен режим" във връзка с изменението и 
допълнението на Кодекса на труда (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 
30.12.2016 г.) са актуализирани процедури: 

1. Командировка в чужбина; 
2. Трудови спорове. 

В. В папка "Обществено и здравно осигуряване" във връзка с изменението и 
допълнението на Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, 
начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, 
осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите 
се лица (ДВ, бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) са актуализирани 
процедури: 
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1. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи свободна професия, 
еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; 

2. Обществено осигуряване на български граждани, работещи в чужбина по трудово или 
по служебно правоотношение с български работодател; 

3. Чужденци, подлежащи на задължително здравно осигуряване в България. Внасяне на 
здравноосигурителни вноски; 

4. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи по трудово 
правоотношение; 

5. Подаване на декларации по общественото осигуряване. 

Г. В папка "Данъчно облагане" са въведени: 

1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. за доходите на 
физическите лица (образец 2001); 

2. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - преизчисляване на 
окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица. 

Д. В папка "Капиталов пазар" във връзка с изменението и допълнението на 
Закона за особените залози (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 

30.12.2016 г.) е актуализирана процедура: 

 Вписване на залог върху държавни ценни книжа. 

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж" 

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за международния 

търговски арбитраж (ДВ, бр. 8 от 24.01.2017 г.) са актуализирани обзорните 
теми: 

1. Приключване на арбитражното производство по Закона за международния търговски 
арбитраж; 

2. Арбитражно производство по Закона за международния търговски арбитраж; 
3. Арбитраж. Арбитражно споразумение. Арбитражна клауза; 
4. Образуване на арбитражен съд по Закона за международния търговски арбитраж; 
5. Особености на вътрешния, инцидентния и институционалния арбитраж; 
6. Последици и изпълнение на арбитражното решение. Отмяна на решението. 

Във връзка с изменението и допълнението на Гражданския процесуален 
кодекс (ДВ, бр. 8 от 24.01.2017 г.) са актуализирани обзорните теми: 

1. Съдебна защита на граждански права чрез изпълнително и обезпечително 
производство; 

2. Съдебна система и правораздаване в Република България; 
3. Съдебна защита на граждански права чрез исково производство. 

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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