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

Модул "Личен статут на чужденците" 

А. В папка "Българско граждансво", във връзка с изменението на Закона за 
българското гражданство (ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., в сила от 18.03.2022 
г.) е актуализирана процедура:  

 Придобиване на българско гражданство по привилегирована натурализация.  

Б. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с 
изменението на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 22 от 
18.03.2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) е актуализирана процедура:  

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

В. В папка "Предоставяне на убежище" са въведени: 

1. Договор за обучение на безработно лице по Програма за заетост и обучение на 
бежанци;  

2. Образец на молба за предоставяне на международна закрила на украински граждани.  

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

А. В папка "Обща характеристика на правния режим на чуждестранните 
инвестиции", във връзка с изменението и допълнението на Закона за 
насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., в сила от 
18.03.2022 г.) е актуализирана обзорната тема: 

 Общи положения на режима на чуждестранните инвестиции.  

Б. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. 
Неправителствени организации" във връзка с изменението и допълнението 
на Закона за регистър БУЛСТАТ (ДВ, бр. 16 от 25.02.2022 г., в сила от 
25.02.2022 г.) е актуализирана процедура:  

 Регистрация по БУЛСТАТ.  

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Трудовоправен режим" е въведен образец: 

 Опис и начин на подреждане на документи, изисквани при регистрация в Дирекция 
"Бюро по труда" на заетост на граждани на трети държави, приети като научни 
работници.  

В модула е въведен и нов формуляр: 

 Декларация за минимални и държавни помощи - образец 2022 г.  

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с 
обнародването на Инструкция № 1022-40-2 от 2.03.2022 г. за съдържанието 
и реда за представяне в Националния осигурителен институт на документи 
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за осигурителен стаж, осигурителен доход и категория труд (обн., ДВ, бр. 21 
от 15.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.) са актуализирани формуляри: 

1. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2);  
2. Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (Обр. УП-3).  

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за здравето (ДВ, бр. 18 
от 4.03.2022 г., в сила от 4.03.2022 г.) е актуализирана процедура:  

 Медицинска помощ, оказвана на чужденците в Република България.  

В модула са въведени новите образци: 

1. Заявление за издаване на удостоверение за приложимото законодателство – 
Република Северна Македония;  

2. Заявление за издаване на удостоверение за приложимото законодателство – Украйна.  

Във връзка с изменението на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 18 

от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.) е актуализирана процедура: 

 Отпускане на пенсия по международен договор.  

В. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението 
на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г., в 
сила от 18.02.2022 г.) са актуализирани процедури: 

1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;  
2. Внос на освободени от данък върху добавената стойност стоки. Освобождаване от 

акциз;  
3. Данък върху добавената стойност при внос на стоки;  
4. Дерегистрация по ЗДДС; 
5. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност.  

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица (ДВ, бр. 17 от 1.03.2022 г., в сила от 
1.01.2022 г.) са актуализирани процедури: 

1. Данъчно облагане на доходите на чуждестранни лица;  
2. Данъчни облекчения на доходите на физически лица и определяне на данъчната 

основа.  

Във връзка със Заключенията на Съвета относно преработения списък на ЕС 
на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (2022/C 103/01) 
от 24.02.2022 е актуализиран образец: 

 Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни 
цели.  

Г. В папка "Капиталов пазар", във връзка с допълнението на Наредба № 31 
от 4.10.2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа (ДВ, бр. 22 от 
18.03.2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) е актуализирана процедура: 

 Придобиване на държавни ценни книжа от банки, юридически и физически лица и 
регистрация на сделките с тях.  

Модул "Външнотърговски процедури" 

http://web.apis.bg/p.php?i=4832413
http://web.apis.bg/p.php?i=627918
http://web.apis.bg/p.php?i=171320
http://web.apis.bg/p.php?i=171109
http://web.apis.bg/p.php?i=4832561
http://web.apis.bg/p.php?i=170604
http://web.apis.bg/p.php?i=171127
http://web.apis.bg/p.php?i=170455
http://web.apis.bg/p.php?i=169273
http://web.apis.bg/p.php?i=3854468
http://web.apis.bg/p.php?i=171201
http://web.apis.bg/p.php?i=171097
http://web.apis.bg/p.php?i=171065
http://web.apis.bg/p.php?i=4537302
http://web.apis.bg/p.php?i=171085


А. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Застрахователни 
документи - полици", във връзка с изменението на Постановление № 124 на 
МС от 1.06.2007 г. за приемане на списък на държавите с пазарен риск по 
чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане (ДВ, бр. 19 от 8.03.2022 

г., в сила от 8.03.2022 г.) е актуализирана процедура: 

 Застрахователна полица за износ срещу краткосрочен търговски риск.  

Въведени са: 

 Общи условия за застраховка на кредити и финансирания.  

Б. В папка "Външнотърговски процедури", подпапка "Външнотърговски 
режим" са въведени нови образци: 

1. Образец на разрешение за масов потребител да придобива, въвежда, притежава и 
употребява прекурсори на взривни вещества под ограничение;  

2. Декларация на клиента относно конкретната употреба или употреби на прекурсор на 
взривни вещества под ограничение.  

Модул "Информация за макроикономическата рамка" 

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

 Кредитен рейтинг на Република България по дългосрочни ценни книжа (дълг), 
деноминирани във валута.  

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж" 

Във връзка с допълнението на Правилника на АС при БТПП (съгласно 
Решение 1 по т.1.7 от Протокол № 59/1 -2022 от 18.01.2022 г. на ИС на 

БТПП, в сила от 1.2.2022 г.) е актуализирана обзорната тема: 

 Особености на производството пред Арбитражния съд при Българската търговско-
промишлена палата.  

Актуализиран е: 

 Правилникът на Европейския съд по правата на човека (версия 17 март 2022 г.).  

Модул "Защита на интелектуалната собственост" 

В "Процедури пред Патентното ведомство" във връзка влизането в сила на 
Наредбата за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските 
означения (Обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2022 г., в сила от 8.03.2022 г.) е 
актуализирана процедура: 

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

Актуализиран е образец: 

 Указания за попълване на заявка за регистрация на марка,  
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както и справочните файлове: 

1. Страни членки на Асамблеята на Мадридския Съюз за международна регистрация на 
марките;  

2. Страни членки на Асамблеята на Хагския съюз за международно заявяване на 
промишлени образци;  

3. Списък на класовете с обяснителни бележки (Международна класификация на стоките 
и услугите за регистрация на марки).  

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина" 

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" са актуализирани 

формулярите: 

1. Application to Extend/Change Nonimmigrant Status (Form I-539);  
2. Instructions for Application to Extend/Change Nonimmigrant Status (Form I-539)  

и образец: 

 Визи за българи в чужбина.  

Въведен е и нов образец:  

 Декларация за живот по Споразумението между правителството на Република 
България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в 
Турция.  

Модул "Функции на българските представителства в чужбина" 

Във връзка с влизането в сила на Устройствения правилник на 
Министерството на икономиката и индустрията (обн., ДВ, бр. 17 от 1.03.2022 
г., в сила от 1.03.2022 г.) е актуализирана обзорната тема: 

 Функции на службите по търговско-икономическите въпроси.  

Модул "Интернет справочник" 

Актуализирани са всички интернет справочници. 
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