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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Валентин Радев - министър на вътрешните работи
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет 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 от 2013 г., изм. бр. 62 от 2013 г., изм. и доп.
бр. 110 от 2013 г., изм. и доп. бр. 60 и 61 от 2014 г., изм. бр. 40 и 57 от 2015 г., изм. и доп. бр. 79 от
2016г., изм. и доп. бр. 51 и 81 от 2017 г.).
Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република
България (ППЗЧРБ) произтичат от изменения и допълнения на Закона за чужденците в
Република България, обнародвани в бр. 97 от 2017 г. на Държавен вестник, изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за
утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани
на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г., промяната на
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи
по Закона за държавните такси (Обн. ДВ. бр. 27 от 10 Март 1998 г.), както и от установена
необходимост да бъдат облекчени процедурите при кандидатстване за получаване право на
пребиваване спрямо чужденци от български произход - граждани на трети страни, което да
доведе до повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила на
българския пазар на труда. Прецизират се и отделни разпоредби, свързани с тяхното
практическо прилагане.
Създаденият нов чл. 10а пояснява, че при подаване на заявление за издаване на виза за
дългосрочно пребиваване, чужденецът следва да представи необходимите документи, съгласно
основанието на което кандидатства за получаване право на пребиваване.
Допълнението в ал. 5 на чл. 11 предвижда, че когато чужденец от български произход е
влязъл законно на територията на Република България и не притежава виза за дългосрочно
пребиваване, но представя регистриран в Националната агенция по приходите трудов договор с
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местен работодател ще може да получи право на пребиваване без да притежава съответната виза.
По този начин чужденецът ще има право да кандидатства за статут на постоянно пребиваващ
след заплащане на предвидената такса, но без да преустановява работа и да напуска територията
на Република България, в изпълнение на процедура за получаване на виза.
Промените на чл. 12 и чл. 14, ал. 1, т. 2 кореспондират с направените изменения в Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по
Закона за държавните такси и са свързани с отпадане на изискването за плащане на държавна
такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифата за получаване право на пребиваване на основанията, посочени
съответно в чл. 12, ал 1и чл. 14, ал. 1 ППЗЧРБ.
Допълнението на чл. 14, ал. 4 ще доведе до намаляване срока за разглеждане на
заявленията на чужденци, кандидатстващи за получаване на Разрешение за продължително
пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа „ от 14- дневен на 7- дневен.
Редакцията на чл. 16 прецизира процедурата, която се прилага за получаване право на
продължително пребиваване спрямо чужденци, които осъществяват търговска дейност в
страната по законоустановения ред и уточнява документите, които се прилагат служебно от
службите за административен контрол на чужденците и тези, които се предоставят от самите
чужденци.
Допълнението на чл. 35, ал. 1 ще намали административната тежест за чужденците от
български произход, които кандидатстват за получаване на право на постоянно пребиваване, тъй
като няма да им бъдат изисквани доказателства за издръжка.
Промените на чл. 51 и чл. 54 са аналогични на тези в чл. 12 и чл. 14 и са свързани с
отпадането на държавната такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4.
Редакцията на чл. 62 произтича от необходимостта за прецизиране на процедурата по
предоставяне право на пребиваване на малолетни или непълнолетни чужденци.
Измененията на чл. 68, чл. 69, чл. 71 и чл. 75 са продиктувани от тяхното практическо
прилагане, свързано с дейността на Главна дирекция „Гранична полиция“ при връщането или
експулсирането на чужденците.
Измененията в чл. 72 и създаването на нови чл.72а, чл. 72б, чл. 72в и чл. 72г са свързани с
необходимостта от създаването на ред, по който ще се прилагат въведените със ЗЧРБ
допълнителни мерки за обезпечаване на връщането на граждани на трети страни в съответствие
с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г., които са
алтернатива на принудителното настаняване на чужденци в Специалните домове за временно
настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“. Предвидена е и възможност за
ежеседмично явяване на чужденци в структура на МВР, които са освободени от СДВНЧ, като
това ще доведе до създаване на механизъм за контрол на незаконно пребиваващи чужденци,
които са извън домовете към дирекция „Миграция“.
С редакцията на чл. 74, ал. 1 и създаването на нов чл. 74а се въвеждат изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за
утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани
на трети държави и за отмяна на Препоръка на съвета от 30 ноември 1994 г., като се създава ред,
по който да се издава Европейски пътен документ. Това ще улесни осъществяването на
връщането в рамките на споразумения за обратно приемане, сключени от държавите членки с
трети държави.
Проектът на ПМС няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния
бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към
чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
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С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което не е изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското законодателство.
Проектът на ПМС не предвижда въвеждане на нов регулаторен режим, поради което не е
изготвено и приложено мотивирано становище относно необходимостта от въвеждането на
такъв режим, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 7 от УПМСНА.
Документите за приемане на проекта на ПМС са съгласувани по реда на чл. 32 от
УПМСНА, като становищата на министрите са отразени съгласно приложената справка.
С оглед облекчаване на процедурите при кандидатстване за получаване на право на
пребиваване на чужденци от български произход – граждани на трети страни, което да доведе до
повишаване на възможностите за достъп на работна ръка на българския пазар на труда и
предвиденото намаляване на срока за разглеждане на заявленията на чужденци, кандидатстващи
за получаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение
за пребиваване и работа“, предвид целесъобразността от прилагането на новите процедури във
възможно най-кратък срок, за провеждане на общественото обсъждане по чл. 26, ал. 4 от Закона
за нормативните актове е определен 14-дневен срок.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М :
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление 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.

МИНИСТЪР:
ВАЛЕНТИН РАДЕВ
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