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

Модул "Личен статут на чужденците" 

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

изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за 

чужденците в Република България (ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., в сила от 

1.01.2018 г.) са актуализирани процедури: 

1. Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България; 
2. Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България. 

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за чужденците в 

Република България (ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.) е актуализирана обзорната 

тема:  

 Ред за влизане, пребиваване и напускане на Република България от чужденци. 

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за трудовата миграция 

и трудовата мобилност (ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.) са актуализирани 

процедури: 

1. Издаване на разрешение за работа на командировани работници и служители от трети 

държави в Република България; 
2. Издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика от граждани 

на трета държава в Република България; 

3. Издаване на разрешение за работа на работници - граждани на трети държави при 
наемане по трудово правоотношение в Република България.  

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

А. В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. 

Нотариално производство", във връзка с влизането в сила на новия Закон за 

концесиите (Обн., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) са 

актуализирани обзорните теми: 

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

2. Обща характеристика на правния режим на собствеността в Република България. 

Б. 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. 74 от 20.09.2016 

г., в сила от 1.01.2018 г.,) е актуализирана обзорната тема:  

 Обща характеристика на процедурата по ликвидация по българското право. 

В. В папка "Валутен режим", във връзка с изменението и допълнението на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., в 

сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани процедури: 

1. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 

финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари; 
2. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. 
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Във връзка с изменението и допълнението на Закона за данък върху 

добавената стойност (ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е 

актуализирана процедура: 

 Условия и ред за извършване на сделки с благородни метали и скъпоценни камъни. 

Във връзка с изменението и допълнението на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 

101 от 19.12.2017 г.) са актуализирани процедури: 

1. Преводи и плащания от чужбина към страната и от страната към чужбина; 
2. Внос на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от 

тях от физически лица; 
3. Износ на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от 

тях от физически лица. 

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

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

допълнението на Кодекса на търговското корабоплаване (ДВ, бр. 93 от 

21.11.2017 г.) и Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 77 от 2017 г., в 

сила от 27.12.2017 г) е актуализирана разработката: 

 Договор за продажба. 

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

допълнението на Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са 

необходими за сключване на трудов договор (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017) са 

актуализирани процедури: 

1. Сключване на индивидуален трудов договор; 

2. Обявяване и провеждане на конкурс. Възникване на трудово правоотношение от 
конкурс. 

В. В папка "Обществено и здравно осигуряване" във връзка с изменението и 

допълнението на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 

г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани процедури: 

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. 

Във връзка с влизането в сила на Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2018 г. (Обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила 

от 1.01.2018 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса за 2018 г. (Обн., ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е 

актуализирана процедура:  

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

Г. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението 

на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в 

сила от 1.01.2018 г. и бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) са 

актуализирани процедури: 
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1. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност; 

2. Дерегистрация по ЗДДС; 
3. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.  

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица (ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 

1.01.2018 г.) е актуализирана процедура: 

 Данъчно облагане по общия ред на чуждестранни физически лица. 

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за акцизите и 

данъчните складове (ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. и бр. 

97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) са актуализирани процедури: 

1. Внос на освободени от данък върху добавената стойност стоки. Освобождаване от 

акциз; 
2. Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и 

данъчните складове. 

Във връзка с изменението и допълнението на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е 

актуализирана процедура: 

 Вписване в регистъра на задължените лица при Националната агенция за приходите. 

Модул "Защита на интелектуалната собственост" 

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

допълнението на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното 

ведомство на Република България (обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила 

от 12.12.2017 г.) са актуализирани процедури: 

1. Издаване на свидетелство за регистрация на полезен модел по национална заявка; 

2. Издаване на патент за изобретение по национална заявка; 
3. Национална регистрация на промишлен дизайн на територията на Република 

България; 
4. Международна регистрация на промишлен дизайн;  
5. Международна регистрация на марка; 
6. Национална регистрация на марка на територията на Република България;  

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

8. Регистриране на сертификати за новите сортове растения и породи животни в 
Република България. 

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина" 

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" във връзка с промяната във 

визовия режим с Канада е актуализирана темата: 

 Виза за посетители в Канада. 

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
НОВОСТИ - АРХИВ  
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