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Additional services offered to foreign nationals upon relocation to Bulgaria

Допълнителни услуги, предлагани от PwC България на чужди граждани
при преместване в България
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1. Съдействие пред митническата администрация по допускане за 

свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на 

физически лица, които преместват обичайното си място на 

пребиваване в България

2. Получаване на EORI номер

3. Изготвяне и подаване на митническа декларация за допускане за 

свободно обращение на личното имущество

4. Съдействие при комуникация с митнически агенти и оператори 

при осъществяване на внос в България

5. Съдействие при контакти и комуникации с агенции за недвижими 

имоти за избор на подходящо жилище в България

6. Съдействие при контакти и комуникации с агенции, осъществяващи 

транспорт на лични вещи от и към България

7. Съдействие при комуникации с училища или университети за 

децата на чужденците в България

8. Съдействие при избор на езикови курсове за чужденците, вкл. 

семействата

1. Assistance before Bulgarian Customs Agency upon release for free 

circulation of personal property belonging to individuals transferring their 

normal place of residence from a third country into the customs territory of 

Bulgaria

2. Obtaining an EORI number

3. Preparation and filing of customs clearance for release of personal 

belongings for free circulation

4. Assistance in communication with customs agents and operators upon 

import of personal belongings in Bulgaria

5. Assistance in contacting and communications with real estate agencies for 

finding suitable accommodation in Bulgaria

6. Assistance in contacting and communications with relocation agencies for 

transportation of personal belongings from and to Bulgaria

7. Assistance in communications with schools or universities for 

expatriates' children in Bulgaria

8. Assistance in choosing language courses for the expatriates and their 

family members

I. Услуги, свързани с преместване в България

I. Services related to relocation to Bulgaria
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II. Услуги, свързани с внос на МПС в България

II. Services related to import of motor vehicle in Bulgaria

1. Assistance before the customs authorities upon import of motor 

vehicles from third-countries

2. Preparation and filing of customs clearance for import

3. Assistance before the competent authorities upon identification of a 

motor vehicle, registered in a Non-EU member-state, another 

country- party to the EEA or Switzerland

4. Assistance before Executive Agency "Vehicles Administration" with the 

Ministry of Transport, Information Technologies and Communication in 

relation to obtaining a Certificate for individual approval of a motor 

vehicle, registered in a Non-EU member-state, another country- party 

to the EEA or Switzerland.

5. Assistance before "Traffic Police" with the Ministry of Interior upon 

registration of motor vehicles and receiving of registration plates.

6. Assistance before "Traffic Police" with the Ministry of Interior upon 

amendments in motor vehicles' registration.

1. Съдействие пред митническата администрация при внос на МПС от 

трети страни

2. Изготвяне и подаване на митническа декларация за допускане на 

внос

3. Съдействие пред компетентните органи при извършване на 

идентификация на МПС, регистрирано извън държавите-членки 

на ЕС, друга-страна по Споразумението за Европейско икономическо 

пространство или Конфедерация Швейцария ("ТехноТест")

4. Съдействие пред Изпълнителна агенция "Автомобилна 

администрация" при Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията във връзка с Удостоверение за 

индивидуално одобряване на МПС, регистрирано извън 

държавите-членки на ЕС, друга-страна по Споразумението за 

Европейско икономическо пространство или Конфедерация 

Швейцария.

5. Съдействие пред "Пътна полиция" при Министерство 

на вътрешните работи при регистрация на МПС и получаване на 

регистрационни табели

6. Съдействие пред "Пътна полиция" при Министерство 

на вътрешните работи при промяна на регистрацията на МПС
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II. Услуги, свързани с внос на МПС в България

II. Services related to import of motor vehicles in Bulgaria

7. Подновяване на свидетелство за регистрация на МПС 

и регистрационни табели

8. Съдействие при периодичен технически преглед на 

МПС

9. Съдействие при сключване на договор за застраховка 

"Гражданска отговорност“

10. Съдействие при сключване на договор за доброволна 

имуществена застраховка, покриваща пълна или 

частична загуба на застраховано превозно средство 

("Каско")

11. Съдействие при сключване на договор за застраховка 

„Помощ на пътя“

12. Съдействие при извършване на оценка на МПС от 

застраховател

13. Съдействие при покупко-продажба на МПС

14. Съдействие пред данъчната администрация при 

заплащане на всички данъци и такси, съпътстващи 

вноса, регистрацията и ползването на МПС в България

7. Renewal of certificate for registration and registration 

plates of a motor vehicle

8. Assistance upon annual technical maintenance check of a 

motor vehicle

9. Assistance upon conclusion of Third-party insurance 

contract

10. Assistance upon conclusion of voluntary insurance of a 

vehicle, covering partially or fully a loss of the vehicle 

("KASKO").

11. Assistance upon conclusion of insurance contract 

"Assistance on the road“

12. Assistance upon valuation of a motor vehicle by an insurer

13. Assistance upon sale-purchase of a motor vehicle

14. Assistance before the Bulgarian tax authorities upon payment 

of all taxes and fees pertaining to the import, registration 

and use of a motor vehicle in Bulgaria
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Оказване на съдействие при:

1. Подмяна на свидетелство за управление на МПС

2. Издаване дубликат на свидетелство за управление 

на МПС

3. Подмяна на свидетелство за управление на МПС, 

издадено от друга държава, с българско

4. Издаване на международно свидетелство за 

управление на МПС - само за български граждани

5. Издаване на удостоверения за правата и 

наложените наказания на водач на МПС

6. Получаване на уверение за признаване на 

завършени етапи на училищно обучение или 

степени на образование и професионална 

квалификация, издадени от училища на чужди 

държави, което се издава да послужи при 

кандидатстване за придобиване на 

правоспособност за управление на моторно 

превозно средство. (от Националния център за 

информация и документация и Регионално 

управление на образованието)

III. Услуги, свързани със свидетелство за управление на МПС в България

III. Services related to driving license procedures in Bulgaria

Providing assistance with:

1. Change/extension of a driving license

2. Issuance of a duplicate of a driving license

3. Exchange of a driving license

issued in another country for a Bulgarian one 

4. Obtaining an International Driving License - limited 

to Bulgarian nationals only 

5. Obtaining a certificate for the rights and imposed 

penalties of a driver of a motor vehicle 

6. Obtaining a certificate for acknowledgment of 

completed stages or degree of education and 

professional qualification, issued by schools of 

foreign countries, issued for the purpose of applying 

for a Bulgarian driving license. (from the National 

Centre for Information and Documents and the 

Regional Directorate of Education)
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IV. Съдействие при получаване на удостоверения от Министерство на 

правосъдието

на правосъдието

1. Свидетелство за съдимост за лица, 

родени в България или чужбина

2. Удостоверение за наличие на 

българско гражданство

3. Удостоверяване с "Apostille" 

актове на съдилища и нотариусите

4. Издаване на разрешение за 

извършване на дейност с 

нестопанска цел от чужденци в 

Република България

IV. Assistance in obtaining certificates from the Ministry of Justice

1. Certificate for lack of criminal record of  

individuals born in Bulgaria or abroad

2. Certificate for lack/presence of 

Bulgarian nationality

3. Certification of documents issued by 

courts and notaries public with an 

"Apostille" 

4. Issuance of a permission for 

conducting of non-profit activity to 

foreign nationals in Bulgaria
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V. Съдействие пред дипломатически мисии на чужди държави 

1. Извършване на регистрация в 

дипломатическа мисия на 

новопристигнали в страната чужденци  

2. Съдействие при набавяне на документи, 

издавани от дипломатическа мисия, 

необходими при кандидатстване за 

пребиваване в България

3. Съдействие при удостоверителни 

процедури на актове за гражданско 

състояние и частни документи, издавани 

от дипломатическата мисия на нейни 

граждани

4. Съдействие при планиране на пътуване 

в чужди страни 

V. Assistance before diplomatic missions of foreign states

1. Registration of newly arrived foreign 

nationals at the diplomatic mission of their 

country

2. Assistance in obtaining documents issued 

by a diplomatic mission for the purpose of 

applying for residence in Bulgaria

3. Assistance in certification procedures of 

acts for civil status and private 

documents, issued by a diplomatic mission 

to their respective citizens 

4. Assistance in planning and organising a trip 

to foreign countries
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Други услуги

Other services

VI. Съдействие при придвижване и транспортиране на домашни 

любимци от трети страни към България

VII. Съдействие при откриване и закриване на банкова сметка в 

България

VIII. Съдействие пред нотариус във връзка с извършване на нотариални 

производства, изисквани от законодателството в България както в 

имиграционните процедури, така и в услугите, описани по-горе 

IX. Съдействие при покупка на медицинска застраховка за целите на 

получаване на виза за дългосрочно пребиваване тип "D" и 

разрешение/удостоверение за пребиваване в България

X. Съдействие пред общинската администрация при вписване в 

надлежните регистри и получаване на удостоверения във връзка с 

гражданската регистрация на лицата в България

XI. Съдействие пред Агенция по вписванията при набавяне на всички 

корпоративни документи, необходими от страна на приемащите 

български дружества в процедурите по получаване на достъп до 

пазара на труда в България на граждани на трети страни

XII. Съдействие пред данъчната администрация при набавяне на всички 

корпоративни документи, необходими от страна на приемащите 

български дружества в процедурите по получаване на достъп до 

пазара на труда в България на граждани на трети страни

by a third-country nationals

VI. Assistance in transportation of domestic pets from third-countries to 

Bulgaria

VII. Assistance in opening and closing a bank account in Bulgaria

VIII. Assistance before notary public in all notary proceedings requested 

by the Bulgarian legislation within the immigration procedures and the 

services described above 

IX. Assistance in obtaining a medical insurance for the purpose of 

Bulgarian long-term visa type "D" and residence permits/certificates 

issued by the Bulgarian state

X. Assistance before municipalities in Bulgaria upon registration in the 

respective registers and obtaining certificates related to the civil status of  

individuals in Bulgaria 

XI. Assistance before the Registry Agency in obtaining of all corporate 

documents required by the host Bulgarian companies within the 

procedures for receiving access to the Bulgarian labour market by 

third-country nationals

XII. Assistance before the Bulgarian tax administration in obtaining all 

corporate documents required by the host Bulgarian companies within 

the procedures for receiving access to the Bulgarian labour market by  

third-country nationals
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