
Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през месец февруари 2022 г. 

Модул "Личен статут на чужденците" 

А. В папка "Българско гражданство", във връзка с изменението и 
допълнението на Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от 
Закона за българското гражданство (ДВ, бр. 10 от 4.02.2022 г.) е 
актуализирана процедура:  

 Придобиване на българско гражданство по привилегирована натурализация.  

Б. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци" е въведен нов 
образец: 

 Указания за реда за издаване на билет за лов на чужденец и удостоверение за 
подборно ловуване от Изпълнителната агенция по горите.  

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Защита на конкуренцията" във връзка с влизането в сила на 
Устройственият правилник на Комисията за защита на конкуренцията (обн., 
ДВ, бр. 11 от 8.02.2022 г., в сила от 8.02.2022 г.) е актуализирана обзорната 
тема: 

 Обща характеристика на българската нормативна уредба в областта на защитата на 
конкуренцията.  

Б. В папка "Трудовоправен режим" са въведени новите образци: 

1. Опис и начин на подреждане на документи, изисквани при регистрация в Агенция по 
заетостта на лица от български произход;  

2. Опис и начин на подреждане на документи, изисквани при регистрация в Агенция по 
заетостта на краткосрочна заетост на командировани работници-граждани на трети 
държави.  

В. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението 
на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 12 от 11.02.2022 г., в 
сила от 11.02.2022 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;  

3. Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за 
винопроизводство на независими малки винопроизводители.  

Модул "Външнотърговски процедури" 

А. В папка "Транспортни документи – товарителници", във връзка с 
направените изменения и допълнения, валидни от 24 януари 2022 г. е 
актуализирана: 

 ТАРИФА ’’ЕВРОПА – АЗИЯ‘‘ (TEA) (Специални условия за превоз с цени и условия за 
железопътен трафик на товари като вагонни пратки).  
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Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически 
документи" във връзка с допълнението на Заповед № ЗАМ-990/32-177597 
от 18.06.2019 г. (ДВ, бр. 11 от 8.02.2022 г., в сила от 8.02.2022 г.) са 
актуализирани образци: 

1. Национални кодове на допълнителни мерни единици;  
2. Национални кодове за документи, сертификати и разрешения;  
3. Допълнителни национални кодове на стоките.  

В. В папка "Обща външнотърговска информация", подпапка 
"Класификатори и кодови означения" са въведени новите образци: 

1. Таблица на административните области и техните кодове (по ЕКАТЕ);  
2. Страни - търговски партньори на България от ЕС.  

Във връзка с изменението на Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за прилагане на схема от 
общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на 
Съвета е актуализиран образец: 

 Държави - бенефициери по Общата схема от преференции на ЕС.  

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж" 

Актуализиран е: 

 Правилникът на Европейския съд по правата на човека (версия 1 февруари 2022 г.).  

Модул "Защита на интелектуалната собственост" 

В "Процедури пред Патентното ведомство" са въведени образци: 

1. Формуляр за депозит на микроорганизми по Будапещенски договор (ВР1);  
2. Удостоверение за жизненост по Будапещенски договор (ВР9).  

Актуализирани са справочниците: 

1. Държави - страни по Договора за патентно коопериране;  
2. Договарящи се страни по Хагската спогодба за международно заявяване на 

промишлени образци.  

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина" 

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" са актуализирани 
формулярите: 

1. Refugee/Asylee Relative Petition (Form I-730);  
2. Instructions for Refugee/Asylee Relative Petition (Form I-730);  
3. Affidavit of Support Under Section 213A of the INA (Form I-864);  
4. Instructions for Affidavit of Support Under Section 213A of the INA (Form I-864);  
5. Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival-Departure Document (Form I-

102);  
6. Instructions for Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival-Departure 

Document (Form I-102);  
7. Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status (Form I-20).  
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Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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