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

Модул "Личен статут на чужденците"  

А. В папка "Българско гражданство", във връзка с изменението на Закона за 
българското гражданство (ДВ, бр. 26 от 1.04.2022 г.) са актуализирани 
обзорната тема:  

 Правна уредба на българското гражданство  

и процедурите:  

1. Придобиване на българско гражданство по привилегирована натурализация;  
2. Освобождаване от българско гражданство.  

Б. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", в "Указания 
за реда за издаване на билет за лов на чужденец и удостоверение за 

подборно ловуване от Изпълнителната агенция по горите" е въведен нов 
образец:  

 Заявление за издаване на удостоверение за подборно ловуване.  

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"  

А. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. 
Неправителствени организации" във връзка с изменението и допълнението 
на Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 
29.03.2022 г.) е актуализирана обзорната тема:  

 Обща характеристика на процедурата по ликвидация по българското право.  

В процедура "Регистрация по БУЛСТАТ" е въведен нов формуляр:  

 Заявление по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 или чл. 3, 
ал. 1, т. 11 от Закона за регистър Булстат.  

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"  

А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението на 
Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и 
реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и 
служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична 
обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на 

Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 27 от 5.04.2022 г., в сила от 
1.03.2022 г.) са актуализирани обзорната тема:  

 Трудови правоотношения между чуждестранни инвеститори и работници и служители - 
чуждестранни или български граждани  

и процедура:  

 Работа на чужденци в България.  
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В модула са въведени новите образци:  

1. Оферта за свободно работно място по Спогодбата между правителството на Република 
България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата 
миграция;  

2. Tрудов договор на основание на Спогодбата между правителството на Република 
България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата 
миграция;  

3. Декларация за ангажименти на работодател по Спогодбата между правителството на 
Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на 
трудовата миграция;  

4. Заявление от работодател за практически изпит по професия на основание на 
Спогодбата между правителството на Република България и правителството на 
Република Молдова за регулиране на трудовата миграция;  

5. Заявление от работодател за наемане на работа на основание на Спогодбата между 
правителството на Република България и правителството на Република Молдова за 
регулиране на трудовата миграция;  

6. Заявление от работодател за продължаване на трудовите правоотношения по 
Спогодбата между правителството на Република България и правителството на 
Република Молдова за регулиране на трудовата миграция.  

Б. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на 
стопанска дейност", във връзка с изменението и допълнението на Закона за 
кредитните институции (ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) 
е актуализирана процедура:  

 Регистриране на финансови институции от Българската народна банка. Изисквания 
при осъществяване на дейността им.  

Във връзка с изменението на Заповед № ЗАМ-324/32-54835 от 17.02.2022 г. 
(ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г., в сила от 15.04.2022 г.) е актуализирана 
процедура:  

 Регистрация на моторно превозно средство от чуждестранно лице. Регистриране на 
моторно превозно средство, внесено от чужбина.  

Актуализиран е и справочният файл:  

 Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен 
превозвач на ЕС.  

Модул "Външнотърговски процедури"  

А. В папка "Транспортни документи - товарителници са актуализирани:  

1. Единна Тарифа за превоз на товари с железопътен транспорт в Република България 
(ЕТПТ) – с измененията направени до 01.04.2022 год.;  

2. ТАРИФА "ЕВРОПА – АЗИЯ" (TEA) (Специални условия за превоз с цени и условия за 
железопътен трафик на товари като вагонни пратки) - с измененията и допълненията, 
валидни от 01.04.2022 година.  

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Застрахователни 
документи - полици" са въведени:  

1. Общи условия за застраховане на инвестиции;  
2. Общи условия за застраховане на търговски вземания, прехвърлени с договор за 

факторинг срещу краткосрочен вътрешен, пазарен или непазарен търговски риск.  
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В. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически 
документи" са въведени нови образци:  

1. Заявление за разрешение за одобрен икономически оператор (ОИО);  
2. Разрешение за одобрен икономически оператор (ОИО);  
3. Съгласие за оповестяване на данните за ОИО на интернет сайта на ГД "Данъчно 

облагане и митнически съюз".  

Актуализиран е:  

 Списък на административните услуги, предоставяни от Агенция "Митници".  

Г. В папка "Обща външнотърговска информация", подпапка 
"Класификатори и кодови означения" е въведена:  

 Номенклатура на кредитни рейтинги.  

Модул "Информация за макроикономическата рамка"  

В папка "Информация за българската икономика" е въведен справочният 
файл:  

 Номинална доходност на пенсионните фондове.  

Модул "Защита на интелектуалната собственост"  

В "Процедури пред Патентното ведомство" са въведени новите формуляри:  

1. Заявка за международна регистрация на наименование за произход и географско 
означение;  

2. Опис във връзка с плащане за обект на индустриална собственост  

и образец:  

 Application for International Registration of Appellations of Origin and Geographical 
Indications - Form AO/1.  

Актуализирани са справочните файлове:  

1. Държави - страни по Договора за патентно коопериране;  
2. Договарящи се страни по Будапещенския договор за международно признаване 

депозита на микроорганизми за целите на патентната процедура;  
3. Страни членки на Асамблеята на Мадридския Съюз за международна регистрация на 

марките.  

Модул "Образование, наука и култура"  

Във връзка с допълнението на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация 
на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 26 от 1.04.2022 г., в сила 
от 1.04.2022 г.) е актуализирана процедура:  

 Признаване на завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и 
професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави 
или в училища от системата на Европейските училища.  

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"  
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В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" са актуализирани 
формулярите:  

1. Application for Family Unity Benefits (Form I-817);  
2. Instructions for Application for Family Unity Benefits (Form I-817);  
3. Immigrant Petition by Alien Investor (Form I-526);  
4. Instructions for Immigrant Petition by Alien Investor (Form I-526);  
5. Application for Suspension of Deportation or Special Rule Cancellation of Removal (Form I-

881);  
6. Instructions for Application for Suspension of Deportation or Special Rule Cancellation of 

Removal (Form I-881).  

Модул "Интернет справочник"  

Актуализирани са всички интернет справочници.  
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