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ЗАЯВЛЕНИЕ  

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ДЕЙНОСТНА СВОБОДНА ПРАКТИКА ОТ ЧУЖДЕНЕЦ 

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Решение. № /

Разрешение. №
от до

За първоначално разрешение За продължение на разрешение
 от  до   №  до

От: Гражданин на:
(имена на чужденеца по паспорт на кирилица) 

Паспорт №:

Валиден до:
(имена на чужденеца по паспорт на латиница) 

Дата на раждане:

Пол Семеен Срок на временно пребиваване Специалност:
M
Ж

Да
Не

 от

 до
Квалификация:

Образование:
Адрес: 
(обл., общ., населено 
място, ул., №)

Информация за дейността  
на свободна практика:
   (кратко описание на вида на дейността на свободна практика в Р. България)
Населено място (адрес) на 
упражняваната дейност в 
Република България:

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Добави Премахни
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Няма да извършвам работа по трудово правоотношение по време на разрешението ми за осъществяване 
на дейността на свободна практика в Република България. 
2. За всяка настъпила промяна в обстоятелствата, които съм заявил при получаване на разрешението за 
осъществяване на дейността на свободна практика, ще уведомявам писмено в 7-дневен срок Агенцията по 
заетостта. 
3. Съм запознат с разпоредбите на българското законодателство относно осъществяване на дейност на 
свободна практика от чужденци в Република България.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

1. Издаденото въз основа на неверни данни разрешение за извършване на дейност на свободна практика, 
както и в останалите случаи по чл. 48, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се 
отнема. 
2. Разрешението влиза в сила от датата на издаване на разрешението за продължително пребиваване.

 

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 02.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
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