ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИСЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №…
от ……………………… 2018 година

ЗА изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в
Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
(Обн. ДВ, бр. 51 от 2011 г., изм. и доп. бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр.
40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г., бр. 51 и 81 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. Създава се нов чл. 10а:
„10а При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване,
чужденецът представя необходимите документи, съгласно основанието на което кандидатства за
получаване право на пребиваване.“.
§ 2. В чл. 11, ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато чужденец от български произход е влязъл законно на територията на
Република България и не притежава виза за дългосрочно пребиваване, службите за
административен контрол на чужденците след предоставяне на писмено становище от ДАНС и
след съгласуване с ДКО- МВнР, могат да издадат разрешение за пребиваване, когато държавният
интерес налага това или при извънредни обстоятелства, доказани по надлежния ред със
съответни документи, или след представяне на регистриран в НАП трудов договор. Службите за
административен контрол на чужденците изпращат в ДКО – МВнР документ за платена такса за
визата.
§ 3. В чл. 12, ал. 1, т. 2 се заличава.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1.
В ал. 1, т. 2 след думите „ по Закона за държавните такси“ се добавя „с изключение
на чужденците кандидатстващи на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 18, 24в, 24и и 33г, ал. 4 от
ЗЧРБ.“.
2. 2. В ал. 4, думите „чл. 24б ЗЧРБ“ се заменят с „чл. 24б и 24и ЗЧРБ“.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗЧРБ“ се добавя „при първоначално подаване
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на заявлението“.
2. Създава се нова ал. 2:
(2) При подновяване на разрешението за продължително пребиваване чужденецът
прилага документите по чл. 14, ал. 1 и справка за наетите по трудово правоотношение най-малко
десет български граждани на пълно работно време от осигурител – местно лице за предходните
шест или дванадесет месеца, издадено от НАП.“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
(3) Службите за административен контрол на чужденците прилагат справка за
актуално състояние от търговския регистър и справка за наличието или липсата на задължения на
търговеца, както и на физическите лица – управители или съдружници.“.
§ 6. В чл. 35, ал. 1 думите „по чл. 34, ал. 1“ се заменят с „по чл. 34, ал. 1, т. 1, 2 и 5,
нотариално заверена декларация от собственика за предоставяне на адрес на пребиваване.“.
§ 7. В чл. 51, ал. 2, т. 5 се заличава.
§ 8. В чл. 54, т. 1 се заличава.
§ 9. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62 (1) За удостоверяване на факти и обстоятелства, свързани с правния му статут,
чужденецът представя документи в оригинал или нотариално заверени копия.
(2) В случай, че чужденецът не може да представи удостоверение за раждане или
удостоверение за сключен брак, представя преписи от акта за раждане, съответно от акта за
сключен брак.
(3) Заявлението за предоставяне право на пребиваване на малолетно или непълнолетно
лице се подава от единия родител или неговия настойник или попечител.
(4) В случай на отсъствие на родителя, настойника или попечителя заявлението за
предоставяне право на пребиваване по ал. 3 се подава от лице, упълномощено с нотариално
заверено изрично пълномощно.
(5) В случай, че чужденецът представя договор за наем, като доказателство за осигурено
жилище, прилага и нотариално заверена декларация от собственика за предоставяне на адрес на
пребиваване.“.
§ 10. В чл. 68, ал. 1 след думите „двустранни споразумения“ се добавя „за обратно
приемане“.
§ 11. В чл. 69, ал. 2 се добавя изречение второ със следното съдържание:
„При изпълнение на принудителните административни мерки от органите за граничен
контрол не се полагат щемпели.“.
§ 12. В чл. 71, ал. 1 думите „до страната, чийто гражданин е, или до страна, която той
посочи и в която има право да влезе“ се заменят с „до страна на произход, страна на транзитно
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преминаване или трета страна“.
§ 13. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1.
В ал. 1 думите „В заповедта по чл. 44, ал. 5 ЗЧРБ“ се заменят с „При налагане на
обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 1 ЗЧРБ в заповедта“;
2.
В ал. 2 думите „полицейска служба“ се заменят със „структура на Министерството
на вътрешните работи по местопребиваване на чужденеца“;
3.
В ал. 5 в изречение първо думите „най-ниската социална пенсия“ се заменят с
„минималната работна заплата“ и в изречение трето думите „принудителната административна
мярка“ се заменят с „обезпечителната мярка по чл. 44, ал. 5, т. 1 ЗЧРБ“.
§ 14. Създава се чл. 72а:
„Чл. 72а. (1) След изтичане на максимално определения срок за принудително
настаняване на чужденец в специалните домове за временно настаняване на чужденци съгласно
чл. 44, ал. 8 ЗЧРБ или когато административен съд е отменил заповедта за принудително
настаняване или е определил освобождаване, органът, издал ПАМ или директорът на дирекция
„Миграция“ след оценка на индивидуалните обстоятелства и при наличие на съответните
предпоставки може да определи обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 1, т. 5 ЗЧРБ.
(2) В случаите по ал. 1, когато чужденецът пребивава в място за настаняване по реда на
Закона за туризма не се прилагат изискванията на чл. 72, ал. 5. Чужденецът представя като
доказателство за настаняването си адресна карта или друг удостоверителен документ.“.
§ 15. Създава се чл. 72б:
„ Чл. 72б. (1) При налагане на обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 ЗЧРБ в заповедта
се определя размер на парична гаранция от 500 до 5000 лв., съобразен с разноските за
изпълнение на връщането или експулсирането на чужденеца. В заповедта се посочват номера на
банковата сметка, по която да се внесе гаранцията, и номера на банковата сметка, по която да
бъде освободена. Сметката, по която се освобождава гаранцията, се заявява писмено от
чужденеца.
(2) Определената гаранция се внася в тридневен срок от връчване на заповедта по
посочената от органа, наложил обезпечителната мярка, банкова сметка.
(3) Гаранцията се освобождава от органа, наложил обезпечителната мярка, в десетдневен
срок по банкова сметка, посочена от чужденеца, след:
1. постъпване на доказателства за изпълнение на наложената принудителна
административна мярка;
2. отмяна на наложената обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 ЗЧРБ;
3. отмяна на наложената принудителна административна мярка.
(4) Гаранцията остава в полза на държавата когато:
1. чужденецът не изпълнява условията на наложената му друга обезпечителна мярка по
чл. 44, ал. 5 ЗЧРБ;
2. посочената от чужденеца сметка не е активна или е изтекла една година от възникване
на основание за възстановяване на гаранцията;
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3. чужденецът направи опит или напусне територията на Република България не по
законоустановения начин.
(5) Органът, наложил обезпечителната мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 ЗЧРБ, издава решение, с
което установява наличието на обстоятелствата по ал. 4 и определя, че сумата по гаранцията не
подлежи на възстановяване. Решението се обжалва по реда на АПК.
(6) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на гаранцията, включително за
нейното възстановяване, са за сметка на чужденеца.“.
§ 16. Създава се чл. 72в:
„Чл. 72в. (1) В случаите на принудително настанен чужденец в специален дом за
временно настаняване на чужденци компетентният орган по чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ, наложил
принудителната административна мярка или директорът на дирекция „Миграция“, в случаите
след изтичане на първоначалния срок на настаняване, може да наложи обезпечителна мярка по
чл. 44, ал. 5 ЗЧРБ.
(2) При налагане на обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 ЗЧРБ чужденецът се
освобождава от специалния дом за временно настаняване на чужденци след внасяне на сумата по
определената гаранция.“.
§ 17. Създава се чл. 72г:
„ Чл. 72г. (1) При налагане на обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 3 ЗЧРБ в заповедта
се посочва видът, номерът, датата на издаване и датата на валидност на представения от
чужденеца паспорт или друг валиден документ за пътуване в чужбина.
(2) Преди издаване на заповедта по ал. 1 чужденецът представя документа за извършване
на проверка, за което се съставя протокол за доброволно предаване.
(3) За връщането на представения в залог паспорт или друг документ за пътуване се
съставя разписка.“.
§ 18. В чл. 74, ал. 1 се създава изречение второ:
„При наличие на споразумение за обратно приемане, ако чужденецът не отговаря или е
престанал да отговаря на условията за влизане и пребиваване на територията на Република
България и няма редовен документ за пътуване органите на ГДГП снабдяват чужденеца с такъв
документ чрез компетентните органи на третите държави по реда на споразумението.“
§ 19. Създава се нов чл. 74а със следното съдържание:
„Чл. 74а. (1) Когато незаконно пребиваващ чужденец не може да бъде снабден с
документ по чл. 74, ал. 1 и трябва да бъде изпълнена принудителната административна мярка по
чл. 41 от ЗЧРБ, органите на дирекция „Миграция“ могат да издадат Европейски пътен документ
за връщане съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953. Органите на ГДГП издават
Европейски пътен документ при наличие на споразумение за обратно приемане.
(2) Документът по ал. 1 може да бъде издаден само в случай, че е признат от държавата,
в която ще бъде върнат чужденеца.“.
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§ 20. В чл. 75, ал. 1 думите „дежурният служител или на началника на смяна на
граничния контрол“ се заменят с думите „началника на дежурната смяна“.
§ 21. В чл. 76, ал. 1 се отменя.
§ 22. В чл. 77, ал. 2 и 3 се отменят.
§ 23. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се отменя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 24. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“, с
изключение на § 22, който влиза в сила от 6 юни 2018 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
ВЕСЕЛИН ДАКОВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР НА МВР:
БОЙКО СЛАВЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПНД - МВР:
РОСИЦА ГРУДЕВА
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