Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
Институция: Министерство на вътрешните Нормативен акт: Проект на Постановление
работи
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.)
За включване в законодателната/
оперативната програма на Министерския
съвет за периода:
януари-юни 2018 г.

Дата: 14.03.2018 г.

Контакт за въпроси: Биляна Стойкова старши юрисконсулт в отдел
„Нормотворческа дейност и право на
Европейския съюз“ на дирекция „Правнонормативна дейност“-МВР
pravna@mvr.bg

Телефон: 02-982-2682

1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
В бр. 97 от 2017 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на
Закона за чужденците в Република България, с който се въвеждат допълнителни мерки за
обезпечаване на връщането на гражданите на трети страни в съответствие с Директива
2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. В тази връзка се
налага изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в
Република България (ППЗЧРБ).
Също така липсва ред за издаване на Европейски пътен документ за връщането на незаконно
пребиваващи граждани на трети страни, което произтича от изискванията на Регламент (ЕС)
2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г.
Във връзка с получено Официално уведомително писмо (Нарушение № 2016/4080) за
стартиране от Европейската комисия на наказателна процедура за неизпълнение на
задълженията по повод таксите, събирани за издаване на разрешения за пребиваване, които
не са в съответствие с Директиви: 2003/109/ЕО, 2003/86/ЕО, 2004/114/ЕО, 2005/71/ЕО,
2009/50/ЕО и 2011/98/ЕО беше направено изменение на Тарифа № 4 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните
такси. Това от своя страна налага изменение и в ППЗЧРБ.
Промяна на ППЗЧРБ се налага и с оглед повишаване на възможностите за достъп на
квалифицирана работна сила – граждани на трети страни на българския пазар на труда с цел
постигане на баланс между търсене и предлагане.
Освен това отделни разпоредби от ППЗЧРБ се нуждаят от прецизиране, което произтича от

тяхното практическо прилагане.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или
възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
Липсва правна възможност чужденец от български произход, влязъл законно на територията
на Република България и сключил трудов договор с работодател за работа в Република
България да получи разрешение за пребиваване без да притежава необходимата виза.
Липсва ред, по който ще се прилагат въведените със ЗЧРБ допълнителни мерки за
обезпечаване на връщането на гражданите на трети страни в съответствие с Директива
2008/115/ЕО, които са алтернатива на принудителното настаняване в Специалните домове за
временно настаняване на чужденци към дирекция „Миграция“.
Също така липсва ред за издаване на Европейски пътен документ за връщането на незаконно
пребиваващи граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на
условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки.
Не са приведени нормите от ППЗЧРБ, свързани с таксите, които се събират в системата на
Министерството на вътрешните работи в съответствие с Тарифа № 4.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Последваща оценка на въздействието не е извършвана.
2. Цели: Проектът на Постановление цели изменение и допълнение в Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на
Министерския съвет от 2011 г.
Направеното предложение за допълнение на чл. 11, ал. 5 и чл. 35, ал. от ППЗЧРБ цели
повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила – граждани на трети
страни на българския пазар на труда с цел постигане на баланс между търсене и предлагане
както и улесняване на тази категория лица при получаване право на пребиваване.
Цели се създаването на ред за прилагане на допълнителните обезпечителни мерки, въведени
с чл.44, ал. 5 от ЗЧРБ, което от своя страна ще доведе до осигуряване на по-ефективен
административен контрол над чужденците с издадена заповед за връщане или експулсиране.
Цели се синхронизиране на нормите на ППЗЧРБ и Тарифа № 4, касаещи таксите, които се
събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните
такси, свързани с издаването на разрешения за пребиваване на чужденци на територията на
Република България.
Цели се създаване на ред за издаване на Европейски пътен документ за връщането на
незаконно пребиваващи граждани на трети държави, които не отговарят или вече не
отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите
членки.
Цели се прецизиране на отделни разпоредби от ППЗЧРБ, свързани с тяхното практическо
прилагане от органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и служителите на дирекция
„Миграция“.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин
и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на
труда и социалната политика, Държавна агенция „Национална сигурност“, физически и
юридически лица.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни
органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариантите са следните:
Вариант 0. Без действие: Неприемане на Постановление за 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.
При този вариант няма да се извършат необходимите нормативни промени в Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на
Министерския съвет от 2011 г. във връзка със синхронизирането му със ЗЧРБ. Няма да бъде
постигнато повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила –
граждани на трети страни на българския пазар на труда с цел постигане на баланс между
търсене и предлагане както и улесняване на тази категория лица при получаване право на
пребиваване. Няма да се създаде ред за прилагане на допълнителните обезпечителни мерки,
въведени с чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ, което да доведе до осигуряване на по-ефективен
административен контрол над чужденците с издадена заповед за връщане или експулсиране.
Няма да се приведат в съответствие нормите на ППЗЧРБ и Тарифа № 4, касаещи таксите,
които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за
държавните такси, свързани с издаването на разрешения за пребиваване на чужденци на
територията на Република България. Няма да се създаде ред за издаване на Европейски пътен
документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, които не
отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване на
територията на държавите членки. Няма да се прецизират разпоредбите на чл. 68, чл. 69, чл.
71 и 75 от ППЗЧРБ, свързани с практическото им прилагане от органите на Главна дирекция
„Гранична полиция“. Няма да се направят необходимите изменения на чл. 16, чл. 62 и чл. 7577, свързани с прилагането им от служителите на дирекция „Миграция“.
Вариант 1. Приемане на Постановление за 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.
Ще се извършат необходимите нормативни промени в Правилника за прилагане на Закона за
чужденците в Република България с цел синхронизирането му с ЗЧРБ.
Ще бъде постигнато повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна
сила – граждани на трети страни на българския пазар на труда с цел постигане на баланс
между търсене и предлагане както и улесняване на тази категория лица при получаване право
на пребиваване. В тази връзка е предвидено изменение на чл. 11, ал. 5 от ППЗЧРБ като ще
отпадне условието за притежаване на виза за дългосрочно пребиваване при кандидатстване
за получаване на право на пребиваване на чужденци от български произход, които са
сключили трудов договор с работодател за работа в Република България.
Ще се създаде ред за прилагане на допълнителните обезпечителни мерки, въведени с чл.44,

ал. 5 от ЗЧРБ, което ще доведе до осигуряване на по-ефективен административен контрол
над чужденците с издадена заповед за връщане или експулсиране. Във връзка с това е
предвидена промяна на чл. 72 и създаване на нови чл.72а-72г на ПЗЗЧРБ. Ще се създаде
възможност за прилагане на мярката ежеседмично явяване в структура на МВР спрямо
чужденци, освободени от Специалните домове за временно настаняване на чужденци към
дирекция „Миграция“ след изтичане на максимално предвидения в ЗЧРБ срок за
принудително настаняване или освободени със съдебно решение. Също така ще се прилагат
и допълнителни обезпечителни мерки, които са алтернатива на принудителното настаняване
в Специалните домове за временно настаняване на чужденци към дирекция „Миграция“.
Ще се приведат в съответствие нормите на ППЗЧРБ и Тарифа № 4, касаещи таксите, които
се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните
такси, свързани с издаването на разрешения за пребиваване на чужденци на територията на
република България. С оглед на това е предложена редакция на чл. 12, чл. 14, чл. 51 и чл. 54
на ППЗЧРБ.
Ще се създаде ред за издаване на Европейски пътен документ за връщането на незаконно
пребиваващи граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на
условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки. С оглед
на това е предложено изменение на чл. 74 и създаването на нов чл. 74а на ППЗЧРБ.
Издаването на Европейски пътен документ ще спомогне за намаляване на административната
тежест свързана с осигуряването на връщането и обратното приемане на незаконно
пребиваващи граждани на трети държави.
Ще се прецизират разпоредбите на ППЗЧРБ, касаещи дейността на Главна дирекция
“Гранична полиция“ и дирекция „Миграция“.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант 0. Без действие: Неприемане на Постановление за 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.
При този вариант няма да се извършат необходимите нормативни промени в Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на
Министерския съвет от 2011 г.
По отношение на физическите лица чужденци от български произход, които са сключили
трудов договор с работодател за работа в Република България: няма да отпадне изискването
да притежават виза за дългосрочно пребиваване при кандидатстване за получаване на право
на пребиваване.
Няма да се предвиди ред за прилагане на допълнителни обезпечителни мерки спрямо
чужденци, които подлежат на връщане като редовно явяване пред властите, внасяне на
подходяща парична гаранция или предоставяне на документи. Няма да може да се издава
Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети
страни, който да улесни осъществяването на връщания в рамките на споразумения за обратно
приемане между Република България и трети държави.
Няма да се постигне желания резултат относно размера на таксите, събирани в системата на
Министерството на вътрешните работи.

Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
Вариант 1. Приемане на Постановление за 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.
По отношение на физическите лица чужденци от български произход, които са сключили
трудов договор с работодател за работа в Република България: ще отпадне изискването да
притежават виза за дългосрочно пребиваване при кандидатстване за получаване на право на
пребиваване.
Ще се предвиди ред за прилагане на допълнителни обезпечителни мерки спрямо чужденци,
които подлежат на връщане като редовно явяване пред властите, внасяне на подходяща
парична гаранция или предоставяне на документи. Ще се издава Европейски пътен документ
за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, който да улесни
осъществяването на връщания в рамките на споразумения за обратно приемане между
Република България и трети държави.
Ще се постигне желания резултат относно размера на таксите, събирани в системата на
Министерството на вътрешните работи.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
6. Положителни въздействия: .
Вариант 0. Без действие
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.
По отношение на физическите лица чужденци от български произход, които са сключили
трудов договор с работодател за работа в Република България: няма да отпадне изискването
да притежават виза за дългосрочно пребиваване при кандидатстване за получаване на право
на пребиваване.
Няма да се предвиди ред за прилагане на допълнителни обезпечителни мерки спрямо
чужденци, които подлежат на връщане като редовно явяване пред властите, внасяне на
подходяща парична гаранция или предоставяне на документи. Няма да може да се издава
Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети
страни, който да улесни осъществяването на връщания в рамките на споразумения за обратно
приемане между Република България и трети държави.
Няма да се постигне желания резултат относно размера на таксите, събирани в системата на
Министерството на вътрешните работи.
Вариант 1. Приемане на Постановление за 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.:
По отношение на физическите лица чужденци от български произход, които са сключили
трудов договор с работодател за работа в Република България: ще отпадне изискването да
притежават виза за дългосрочно пребиваване при кандидатстване за получаване на право на
пребиваване.
Ще се предвиди ред за прилагане на допълнителни обезпечителни мерки спрямо чужденци,

които подлежат на връщане като редовно явяване пред властите, внасяне на подходяща
парична гаранция или предоставяне на документи. Ще се издава Европейски пътен документ
за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, който да улесни
осъществяването на връщания в рамките на споразумения за обратно приемане между
Република България и трети държави.
Ще се постигне желания резултат относно размера на таксите, събирани в системата на
Министерството на вътрешните работи.
Икономически положителни въздействия: не може да има.
Социални положителни въздействия: не може да има.
Екологични положителни въздействия: проектът няма отношение към екологията.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на вариант 1.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Ще се повиши
Ще се намали
Няма ефект
Предвиденото изменение на ППЗЧРБ свързано с промяната на Тарифа № 4 ще доведе до
намаляване на административната тежест за определена категория чужденци,
кандидатстващи за право на пребиваване, тъй като за тях ще отпадне изискването за плащане
на такса на основание чл. 10, ал. 3 от Тарифата.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?
Проектът на Постановление за Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България не съдържа
разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Не.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те ............................................................
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да
Не

12. Обществени консултации: ....................................................................................................
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка
на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните
актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни
процедури.
Проектът на Постановление за Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България ще бъде
публикуван на Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на интернет

страницата на МВР, в съответствие с чл. 26 от ЗНА. 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. Проектът на Постановление ще се съгласува в
съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
 Да
Не

...........................................................................................................................................................
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията
по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я
приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Росица Грудева, директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“
- МВР
Дата: 20.03.2018 г.
Подпис:

