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

Модул "Личен статут на чужденците" 

А. В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за 
гражданско състояние", във връзка с изменението и допълнението на 
Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България 
(ДВ, бр. 27 от 2.04.2019 г., в сила от 2.04.2019 г.) е актуализирана обзорната 
тема: 

 Правна рамка на отношенията между българската държава и българите в чужбина. 

Б. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с 
изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за издаване 
на визи и определяне на визовия режим (ДВ, бр. 27 от 2.04.2019 г., в сила от 
2.04.2019 г.) е актуализирана процедура: 

 Заверка на покана-декларация за бизнес пътуване на чужденец в Република България. 

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за издаване на 
българските лични документи (обн., ДВ, бр. 27 от 2.04.2019 г., в сила от 
2.04.2019 г.) е актуализирана процедура: 

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

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на 
Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 27 от 2.04.2019 
г., в сила от 2.04.2019 г.) е актуализирана процедура: 

 Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България. 

В. В папка "Семейни правоотношения с международен елемент", във връзка 
с изм. и доп. на Наредба № 2 от 24.10.2014 г. за условията и реда за 
издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно 
осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на 
акредитираните организации (ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г.) и изм. и доп. на 

Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите 
при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на 
правосъдието (ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г.) е актуализирана процедура: 

 Осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от лице с 
обичайно местопребиваване в чужбина. 

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

В папка "Представителство на чуждестранните лица", във връзка с 
изменението и допълнението на Търговския закон (ДВ, бр. 28 от 5.04.2019 
г.) са актуализирани разработките: 

1. Договор за търговско представителство; 
2. Договор с прокурист (договор за търговско управление); 
3. Договор за търговска помощ; 
4. Договор с търговски пълномощник. 
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Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението 
на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 

(ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г.) са актуализирани процедури: 

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

2. Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за 
винопроизводство на малки винопроизводители; 

3. Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и 
данъчните складове. 

Актуализирани са и формулярите: 

1. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител - 
Приложение № 3; 

2. Удостоверение за освободен от акциз краен потребител - Приложение № 3а; 
3. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 24ж, ал. 1 от ЗАДС - Приложение 

№ 3б; 
4. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 1 от ЗАДС - Приложение 

№ 4; 
5. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 2 от ЗАДС - Приложение 

№ 4б; 
6. Уведомление за получаване на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 

12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 4в към 
ППЗАДС; 

7. Декларация при внасяне на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, 
ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 4г към 
ППЗАДС; 

8. Уведомление от лицата по чл. 12, ал. 5, т. 1 и 4 от Закона за акцизите и данъчните 
складове - Приложение № 4д към ППЗАДС; 

9. Уведомление за унищожаване на отпадъци от тютюн по чл. 12, ал. 4 от Закона за 
акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 4е към ППЗАДС; 

10. Справка-Декларация за количествата отпадъци от тютюн, използвани за производство 
на брикети и пелети - Приложение № 4ж към ППЗАДС; 

11. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5 към 
ППЗАДС; 

12. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за 
управление на данъчен склад - Приложение № 5а към ППЗАДС; 

13. Искане за регистрация на независима малка пивоварна - Приложение № 5б към 
ППЗАДС; 

14. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 
независима малка пивоварна - Приложение № 5г към ППЗАДС; 

15. Искане за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за 
винопроизводство на малък винопроизводител - Приложение № 6 към ППЗАДС; 

16. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение на 
специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство на малък 
винопроизводител - Приложение № 6а към ППЗАДС; 

17. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните 
складове (ЗАДС) - Приложение № 7а; 

18. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и 
данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7б; 

19. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение за 
регистрация на лице по чл. 57а, ал. 1 от ЗАДС - Приложение № 7в; 

20. Искане за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за 
акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7г към ППЗАДС; 

21. Удостоверение за регистриран получател - Приложение № 7д; 
22. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 

регистрация на регистриран получател - Приложение № 7е към ППЗАДС. 
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Б. В папка "Опазване на околната среда", във връзка с изменението и 
допълнението на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила 
от 12.04.2019 г.) са актуализирани процедури: 

1. Процедура за вземане на решение по ОВОС на инвестиционни предложения за 
строителство, дейности и технологии; 

2. Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на 
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии. 

Въведен е превод на образци: 

1. Образец за резултатите от осигурен обществен достъп във връзка с информацията за 
преценяване на необходимостта от ОВОС; 

2. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС); 

3. Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС; 
4. Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС). 

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
НОВОСТИ - АРХИВ  
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