СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове на документи относно 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.)
№
1.

Подател
Юлиян Димов

Бележки/ Предложения/ Констатации

Приети/
неприети

1. В чл. 23 думите „по чл. 14, ал. 1“ да се заменят с „по чл. 14, ал.
1, с изключение на т. 5“.
Мотиви: Представянето на документ, издаден от компетентните
органи на съответната държава удостоверяващ, че чужденецът е
пенсионно осигурен - изискуем съгласно чл. 23, а. 1 от ППЗЧРБ е
доказателство за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни
средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално
подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна работна
заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за
страната за срока на пребиваване на територията на Република
България, каквото е изискването на т. 5 от чл. 14, ал. 1 ППЗЧРБ.
2. В чл. 33 да се отмени т. 1 и да се създадат т. 4, т. 5 и т. 6 със Приема се частично.
следния текст:
„т. 4. Доказателства за осигурено жилище;
т. 5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на
територията на Република България, когато лицето не е осигурено по
ЗЗО;
т. 6. Доказателства за стабилни, редовни, предвидими и
достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната
месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната
пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на
Република България.“

Мотиви

Предложението по т. 1
не е прието, поради
това, че документът се
изисква за да се
удостоверят
достатъчни доходи,
които следва да са повисоки от
минималната пенсия за
страната, а не само да
се докаже, че
чужденецът е
пенсионно осигурен.
Предложението по т. 2 е
отразено в проекта.

Мотиви: Отмяната на т. 1 е свързана с това, че чужденецът се
явява член на семейството на чужденец (с предоставен статут по
ЗУБ), аналогично на чл. 24, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ.
Създаването на т. 4 е свързано с прецизиране на адреса и
жилището, в което ще пребивава чужденеца (семейството).
Създаването на т. 5 е обвързано с това, че като чужденец със статут
на продължително пребиваване той няма и не може да бъде здравно
осигурен съгласно ЗЗО. Създаването на т. 6 е с цел чужденеца да не
прибягва до системата за социално подпомагане.
2. Бургаска
регионална
туристическа
камара

1. Напълно приемаме аргументите, с които обосновавате Приема се по принцип.
нормативните промени;
2. Целите са ясно формулирани;
3. По предложените варианти:
а/ Вариант 0 - е без действие, категорично го отказваме, защото:
- няма да се създават възможности за достъп на квалифицирана
работна сила от трети страни;
- няма да се създаде ефективен контрол над чужденците;
- няма да се създаде ред за издаване Европейски пътен документ
за връщане на незаконно пребиваващи граждани от трети страни;
- и много други.
б/ Вариант 1 – Приемаме, защото:
- ще се подобрят възможностите за достъп на квалифицирана
работна сила;
- ще се разработят и прилагат допълнителни обезпечителни мерки
въведени с чл. 44;
- ще се създаде ред за издаване на Европейски пътен документ за
връщането на незаконно пребиваващи граждани от трети страни;
- ще се точно регламентират разпоредбите на ППЗЧРБ, касаещи
дейността на Главна Дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция
„Митници“.

3. Представителство
на ВКБООН в

В съответствие с отговорностите в рамките на мандата си
Приема се частично
Върховният комисар на ООН за бежанците („ВКБООН") би желал да

Относно предложената
редакция на чл. 72б

България

използва възможността да изложи коментари по предложеното
Проектопостановление за изменение на Правилника за прилагане на
Закона за чужденците в Република България.
ВКБООН представя тези коментари в качеството си на агенция,
на която от Общото събрание на Обединените нации е възложена
отговорността да осигурява международна закрила на бежанците и
да оказва съдействие на правителствата за намиране на трайни
решения за тях. Параграф 8 от Статута на ООН възлага на ВКБООН
отговорността да наблюдава закрилата на бежанците, а чл. 35 от
Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. (наричана понататък „Конвенция от 1951 г.") и чл. II от Протокола за статута на
бежанците от 1967 г. (наричан по-нататък „Протокол от 1967 г.")
задължават договарящите се страни да си сътрудничат с ВКБООН
при упражняването на този мандат, по-специално като улесняват
ВКБООН при задължението да наблюдава прилагането на
разпоредбите на Конвенцията от 1951 г. и Протокола от 1967 г. Това
е отразено и в правото на Европейския съюз, в това число чрез пряко
позоваване на Конвенцията от 1951 г. в чл. 78, параграф 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз (наричан понататък „ДФЕС"). Отговорността на ВКБООН по наблюдението се
упражнява отчасти чрез издаването на тълкувателни насоки по
значението на разпоредбите и термините в Конвенцията от 1951 г.,
както и чрез представянето на коментари по предложения за закони
и политики във връзка със закрилата на бежанците и трайните
решения за тях.
ВКБООН приветства въвеждането на подробни правила за
прилагането на алтернативи на задържането, уредени в Закона за
чужденците в Република България през декември 2017 г. ВКБООН
припомня, че за да се предотвратят произволът и злоупотребите, е
особено важно начините за прилагане на алтернативите да бъдат
ясно разписани в закона, както и да се въведе система за осигуряване
на надзор. ВКБООН обаче изразява загриженост, че предложените

Предложението за
включване на
индивидуалната оценка
при определяне на
размера на паричната
гаранция е отразено в
проекта.
Предложението за
определяне размера на
паричните гаранции на
база минимална
работна заплата в
България. не се приема
тъй като при
определяне размера на
паричната гаранция се
вземат предвид
разноските за
изпълнение на
връщането или
експулсирането, която
сума е винаги
определяема към
датата на издаване на
заповедта. Това от своя
страна ще доведе до
обективност и е
гаранция срещу
злоупотреба.
По отношение на
направената препоръка
за изменение на текста

разпоредби не гарантират напълно, че алтернативите на задържането
ще се прилагат в съответствие с международните и европейските
стандарти, че ще се избягва произвол и, по-специално, че на
практика ще бъдат достъпни.
Достъпност на алтернативите на задържането
Като приветства въвеждането в член 726 (1) на минимален и
максимален размер на паричната гаранция, която да се внася при
налагането на обезпечителна мярка, ВКБООН изразява загриженост,
че определеният максимален размер от 5 000 лв. е прекалено голям,
което води до риск да бъде непосилен за повечето чужденци с
издадена заповед за връщане, спрямо които са приложими
основанията за задържане, или тези, които вече са задържани
краткосрочно или с цел връщане. Преобладаващата част от тези
чужденци нямат право да работят, поради което разполагат с много
ограничени финансови средства, семействата им са в особено
неравностойно положение, тъй като тази сума ще трябва да се
осигури поне за двама възрастни.
Освен това член 726 (1) предвижда, че точният размер на
паричната гаранция се определя в съответствие с разходите за
връщането или експулсирането на чужденеца. ВКБООН припомня,
че, ако целта на обезпечителната мярка е да се гарантира, че
чужденецът е на разположение на властите с оглед изпълнението на
мярката за връщане, реалните разходи за изпълнението й не могат да
бъдат базата, на която се изчислява размерът на паричната гаранция.
Определеният размер трябва да е разумен предвид особеното
положението на тези чужденци и не трябва да е толкова голям, че
мярката да остане само на теория. В повечето държави членки на ЕС
размерът се определя спрямо минималния доход, както, например, в
Австрия, където максималният размер за финансови гаранции е два
пъти минималния доход 1 717,46 евро (2 х 858,73 евро) , или спрямо
минималната заплата, както е в Полша. Предложените изменения на
член 72 (5) вече предвиждат минималната работна заплата да се

на чл. 72в, ал. 1,
изразяваме следното:
разпоредбата на чл. 44,
ал. 5 от ЗЧРБ
предвижда издаването
на заповеди за налагане
на обезпечителни
мерки, да се извършва
след преценка на
индивидуалните
обстоятелства. Текста
на чл. 72в, ал. 1 не
изключва
възможността на
административния
орган за определяне на
обезпечителна мярка в
рамките на
ежемесечните служебни
проверки, както и при
изтичането на
първоначалния срок на
настаняване. Във
всички случаи, преди
издаване на заповедта
за продължаване на
настаняването,
административният
органът извършва
преценка за наличието
на първоначалните
основания за

използва като мярка за оценка на изисквания доход, който трябва да
докаже гарант, предоставящ външен адрес на чужденец, с което се
дава възможност за прилагане на обезпечителната мярка периодично явяване в териториална структура на МВР по
местопребиваване. ВКБООН препоръчва правителството също да
обмисли използването на минималната работна заплата в България
като база за изчисление на максималния размер на паричната
гаранция, който според ВКБООН не следва да бъде повече от три
пъти минималната работна заплата, за да може алтернативата да е
достъпна на практика.
ВКБООН изразява сериозна загриженост, че член 72б (1) не се
позовава на принципите на индивидуална оценка и тест за
необходимост и пропорционалност при определянето на точния
размер на паричната гаранция. ВКБООН припомня, че прилагането
на тези принципи преди налагането на мярка, ограничаваща правата
на дадено лице, е изискване, заложено в международното,
европейското и българското право. В законодателството и насоките
в Обединеното кралство, Австрия и Словакия е предвидено изрично
изискване за индивидуална оценка и тест за пропорционалност за
всеки отделен случай.
Препоръка: ВКБООН препоръчва текстът на член 72б (1) да се
измени така, че точният размер на паричната гаранция да се
определя на основата на индивидуална оценка, като се отчитат
принципите на необходимост и пропорционалност. ВКБООН
препоръчва също така правителството да обмисли използването на
минималната работна заплата в България като база за изчисление на
минималния размер на паричната гаранция, която според ВКБООН
не трябва да бъде повече от три пъти минималната работна заплата,
за да може алтернативата да е достъпна на практика.
ВКБООН изразява също така загриженост, че начините за внасяне
на паричната гаранция биха възпрепятствали достъпността на тази
обезпечителна мярка. Член 72б (1) предвижда внасянето на

принудително
настаняване и
съответно
възможността за
прилагане на някоя от
обезпечителните мерки
по чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ.
Решението по чл. 72б,
ал. 5 е индивидуален
административен акт и
като такъв се издава
при спазване на общите
принципи на АПК, след
изясняване на всички
факти и обстоятелства
от значение за случая.
В част от предвидените
хипотези,
когато
гаранцията остава в
полза на държавата,
местонахождението на
лицето не е известно.
Разпоредбата на чл. 44,
ал. 5 от ЗЧРБ
предвижда издаването
на заповеди за налагане
на обезпечителни
мярки, да се извършва
след преценка на
индивидуалните
обстоятелства. Текста
на чл. 72в, ал. 1 не
изключва
възможността на

гаранцията чрез банков превод и възстановяването й чрез банков
превод в банкова сметка, посочена от чужденеца. Повечето
чужденци, спрямо които може да се наложи обезпечителната мярка,
нямат документи за самоличност, които са им необходими, за да
внесат сумата или да открият банкова сметка, в която да се
възстанови гаранцията. Ето защо, както е предвидено като
възможност в ЗЧРБ, внасянето на гаранцията може да се извърши от
трето лице. ВКБООН обръща внимание, че тридневният срок за
внасяне на гаранцията, предвиден в член 72б (1), може да е
прекалено кратък, особено за скоро пристигнали чужденци, както и
за тези, които вече са настанени в СДВНЧ и нямат връзки с
общността. Освен това възстановяването на гаранцията в срок от
десет дни след получаване на потвърждение за изпълнението на
мярката за връщане, както е предвидено в член 72б (3), т. 1, също би
имало отрицателен ефект върху достъпността на мярката, тъй като в
повечето случаи чужденецът, който вече е върнат, няма да може да
има достъп до гаранцията.
Препоръка: ВКБООН препоръчва правителството да предвиди
такъв начин за внасяне и възстановяване на паричната гаранция, при
който да има достъпност и справедливост, както и гаранции срещу
експлоатация и злоупотреба.
ВКБООН приветства разпоредбата на член 72б (5), която
предвижда, че наличието на основания за отказ за възстановяване на
гаранцията се установява с решение на органа, издал заповедта за
обезпечителната мярка, или от директора на Дирекция „Миграция",
като това решение подлежи на обжалване. ВКБООН обаче изразява
загриженост, че предложената разпоредба не изисква решението да
се вземе след индивидуална оценка и тест за пропорционалност и да
се спазва правото на чужденеца на изслушване, което е основен
принцип в правото на ЕС. На чужденеца трябва да се даде
възможност да представи становището си и да даде обяснения, преди
да се издаде заповедта, особено когато основанията се отнасят до

административния
орган за определяне на
обезпечителна мярка в
рамките на
ежемесечните служебни
проверки, както и при
изтичането на
първоначалния срок на
настаняване. Във
всички случаи, преди
издаване на заповедта
за продължаване на
настаняването,
административният
органът извършва
преценка за наличието
на първоначалните
основания за
принудително
настаняване и
съответно
възможността за
прилагане на някоя от
обезпечителните мерки
по чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ.
Разпоредбата на чл. 44,
ал. 5 от ЗЧРБ
предвижда издаването
на заповеди за налагане
на обезпечителни
мярки, да се извършва
след преценка на

неспазване на условията на друга наложена обезпечителна мярка
(член 72б (4), т. 1).
Препоръка: ВКБООН препоръчва член 72б (5) да се измени така,
че да предвижда решението за отказ за възстановяване на паричната
гаранция да се издаде след индивидуална оценка и тест за
необходимост и пропорционалност и преди издаването му
чужденецът да има възможност да изложи становището си, което да
се вземе предвид.
Естество на обхват на алтернативите на задържането
ВКБООН изразява загриженост, че предложената редакция на
член 72а (1) не отразява в пълнота международните стандарти за
алтернативите на задържането. Този член предвижда конкретно, че
когато е изтекъл максималният срок за задържане или когато съдът е
отменил принудителната административна мярка или е разпоредил
освобождаването на чужденеца, може да се наложи обезпечителна
мярка като алтернатива на задържането. Като отбелязва, че
проектовариантът на разпоредбата предвижда индивидуална оценка
и наличието на конкретни причини преди налагането на такава
мярка, ВКБООН припомня, че алтернативи на задържането могат да
се прилагат, когато има основания за задържане, и че алтернативите
на задържането не трябва да се превръщат в алтернативи на
освобождаването.
ВКБООН изразява загриженост, че член 72в (1) предвижда, че
при изтичане на първоначалния срок за задържане на чужденец в
СДВНЧ органът, постановил принудителната административна
мярка, или директорът на дирекция „Миграция“ може да наложи
алтернативна мярка на задържането, без да се посочва изискването за
индивидуална оценка и принципите на необходимост и
пропорционалност. ВКБООН обръща внимание, че в съответствие с
правото на ЕС продължаването на задържането след първоначалния
срок от шест месеца е допустимо при изключителни обстоятелства

индивидуалните
обстоятелства, което
включва уместността,
необходимостта и
пропорционалността на
мярката, поради което
не възприемаме
направената
препоръка.

само когато има отказ за сътрудничество от страна на чужденеца или
забавяния при получаването на необходимите документи от трети
страни. Член 44 (8) от ЗЧРБ въвежда тази разпоредба, като посочва,
че директорът на дирекция „Миграция" може да издаде заповед за
продължаване на задържането на чужденеца. Оценката за това дали в
даден случай са приложими алтернативи на задържането е част от
цялостната оценка за необходимост, разумност и пропорционалност
на задържането и следва да се извърши, преди да се разпореди
задържане. Ето защо при изтичане на първоначалния шестмесечен
срок за задържане могат да се наложат алтернативни на задържането
мерки само когато съществуват основания за продължаване на
задържането. Единствено ако след индивидуална оценка и прилагане
на принципите за необходимост и пропорционалност се установи, че
не е възможно прилагането на обезпечителни мерки, задържането на
кандидата може да се продължи на основание член 44 (8) от ЗЧРБ.
Както ВКБООН вече е посочвал, настоящият режим на ефективни
мерки за правна защита срещу заповеди за задържане, уреден в
българското
законодателство,
не
отговаря
напълно
на
международните стандарти; това се отнася както за заповедта за
първоначално задържане, така и за периодичния съдебен контрол.
Международните стандарти предвиждат въвеждането на редовно
периодично преразглеждане на необходимостта от продължаване на
задържането от съд или независим орган, а в правото на ЕС се
предвижда продължителното задържане да подлежи на надзор от
съдебен орган. Българското законодателство в член 44 (8) от ЗЧРБ
предвижда ежемесечното административно преразглеждане, при
което се оценява дали са приложими основанията за задържане, да се
извършва от директора на дирекция „Миграция“, който не е нито
независим орган, нито съдебен орган. Въпреки това тези ежемесечни
преразглеждания биха могли да се използват, за да се прецени дали в
даден случай могат да се наложат обезпечителни мерки като
алтернативни, вместо да продължи задържането на кандидата до

изтичане на срока на първоначалното задържане. Както е посочено
по-горе, оценката на приложимостта на обезпечителните мерки
съставлява част от общата оценка за законосъобразност на
задържането и, ако такива алтернативи могат да се приложат
ефективно, но кандидатът да продължава да е задържан, то тогава
задържането представа е законосъобразно.
Препоръка: ВКБООН препоръчва член 72в (1) да се измени по
следния начин:
- след изтичане на първоначалния срок за задържане, ако са
приложими основанията, посочени в третото изречение на чл. 44 (8)
от ЗЧРБ, директорът на дирекция „Миграция“ извършва оценка дали
може да се приложи някоя от обезпечителните мерки по член 44(5)
от ЗЧРБ, преди да издаде решение за продължаване на задържането
на чужденеца.
- след ежемесечното административно преразглеждане,
провеждано от директора на дирекция „Миграция“, директорът
издава заповед за прилагане на обезпечителна мярка по член 44 (5)
от ЗЧРБ.
Както е обяснено по-горе, отчитането на различни обезпечителни
мерки като алтернативи за задържането е част от цялостната оценка
за необходимост, разумност и пропорционалност на задържането.
Обезпечителните мерки могат да бъдат под различни форми, сред
които предаване в залог на документи, внасяне на парична гаранция
или изисквания за редовно явяване пред властите, както е посочено в
ЗЧРБ, и следва да са съобразени с индивидуалните обстоятелства на
лицето. Обезпечителните мерки трябва да съблюдават принципа за
минималното вмешателство и да вземат под специално внимание
специфичното положение на определени уязвими групи като деца,
бременни жени, възрастни или лица с увреждания или преживели
травми. Може, например, да не е подходящо налагането на
ежеседмично явяване пред властите като обезпечителна мярка при
лица с увреждания. Предложеният правилник обаче не предвижда
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изисквани за индивидуална оценка на уместност, необходимост и
пропорционалност на конкретната алтернатива (или алтернативи),
която да се наложи в даден случай.
Препоръка: ВКБООН препоръчва член 72 да се измени така, че да
предвижда преди издаването на заповедта за налагане на една или
повече обезпечителни мерки по член 44 (5) от ЗЧРБ органът да взема
предвид уместността, необходимостта и пропорционалността на
мярката и кумулативния ефект върху чужденеца.
ВКБООН изразява съжаление, че настоящият правилник не
съдържа разпоредба, която да предвижда на чужденец, спрямо
когото се налага обезпечителна мярка, да се издаде писмен документ
с потвърждение за положението на лицето. ВКБООН припомня, че
документирането е необходима характеристика на програмите за
обезпечителни мерки и служи като гаранция срещу повторно
задържане.
Препоръка: ВКБООН препоръчва в Правилника да се включи
разпоредба, която да предвижда, че на всеки чужденец, на когото се
налага обезпечителна мярка по член 44 (5) от ЗЧРБ, се издава писмен
документ с потвърждение за положението му.
ВКБООН изразява съжаление, че Проектопостановлението не
въвежда подробни правила относно непридружените деца, за да
гарантира, че те могат да се ползват на практика от разпоредбите,
въведени в ЗЧРБ, които предвиждат, че те не могат да бъдат
краткосрочно настанявани и регулират представителството им.
ВКБООН изразява готовност да предостави подкрепа на
правителството в разработването на такива подробни правила.
1. В уведомителните писма, които дирекция „Миграция“ изпраща 1. Приема се.
на общините за вписване в регистъра на населението на чужденците, Предложенията са
получили дългосрочно или постоянно пребиваване в Република отразени в проекта.
България, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Закона за
гражданската регистрация (ЗГР), за да им бъдат издадени български
лични документи, имената на чужденците се изписват по ред и брой,

както са изписани в документите за задгранично пътуване, с които са
влезли в Република България, съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за
българските лични документи (ЗБЛД).
В случаите, когато чужденците са родени в Република България и
имат акт за раждане, съставен в Република България, имената в
актовете за гражданско състояние и националните им документи за
самоличност се различават.
В случаите, когато чужденец сключи граждански брак в
Република България и приел/а фамилното име на своя съпруг/а, но
тази промяна не е отразена в притежавания от него чужд национален
документ за самоличност /паспорт/, в уведомителното писмо на
дирекция „Миграция“ фамилното име не съответства на това,
вписано в акта за сключен граждански брак.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал 3, т. 1 от ЗГР, на чужденец,
получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в
страната, се създава Електронен личен регистрационен картон
(ЕЛРК) от териториалните звена на ГД ГРАО, въз основа на
разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, придружено
с документи за гражданско състояние, заявление за постоянен адрес
и адресна карта за настоящ адрес в съответната община.
С цел да се преодолеят различията в изписването на имената в
съществуващите бази данни, от експертите на ГД ГРАО беше
предложено да се издава документ за идентичност на лице с
различни имена от съответните общини. От друга страна с цел
облекчаване административната тежест при издаване на български
лични документи беше направено предложение да отпадне
прилагането на удостоверението за постоянен адрес, тъй като
информацията относно адреса на чужденеца се съдържа и в
удостоверението за вписване в регистъра на населението.
В тази връзка се налага спешна промяна в Правилника за
прилагане на българските лични документи, както следва:
В чл. 42, ал. 2 се изменя така:

Чужденците с разрешено дългосрочно или постоянно
пребиваване и лицата без гражданство, установили се трайно и
преимуществено в Република България, при подаване на заявление по
чл. 40, ал. 1, т. 2 освен приложенията по ал. 1 представят и
удостоверение за вписване в регистрите на населението и
удостоверение за идентичност на лице с различни имена.
С оглед гореизложеното Ви изпращаме предложение за изменение и
допълнение на ПИБЛД, което да бъдат включено към публикувания
за обществено обсъждане проект на ППЗЧРБ.
2. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата 2. Приема се.
миграция и трудовата мобилност, обнародван в ДВ, бр. 24 от Предложенията са
16.03.2018 г. с преходните и заключителните му разпоредби е отразени в проекта.
изменен Закона за чужденците в Република България. В визирания
нормативен акт са въведени изискванията на Директива 2016/801
относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети
държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж,
доброволческа дейност, програми за ученически обмен или
образователни проекти.
В тази връзка се налага спешна промяна на Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Р България. Визираната
Директива е с краен срок за транспониране 23.05.2018 г.
С оглед гореизложеното Ви изпращаме предложения за
изменение и допълнение на ППЗЧРБ, които да бъдат включени към
публикувания за обществено обсъждане проект.
Създава се нов чл. 29д със следното съдържание:
(1) За получаване право на продължително пребиваване на
основание чл. 24б ЗЧРБ чужденецът, приет като научен работник в
Република България, прилага документите по чл. 14, ал. 1 и
договора, сключен с научноизследователската организация в
Република България.
(2) Преди издаване на разрешението по ал. 1, Дирекция

„Миграция“ или сектор/група „Миграция“ при ОДМВР извършват
проверка относно вписването на научноизследователската
организация в Регистъра на научната дейност в Република България.
(3) Разрешението за продължително пребиваване по ал. 1 се
издава за срока на договора, като се подновява по реда на
Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност.
(4) В случаите на чл. 24б, ал. 7 от ЗЧРБ, компетентните органи на
първата държава- членка на ЕС уведомяват Република България за
планирания престой и представят следните документи на български
език:
1. валидно разрешение за пребиваване;
2. редовен паспорт или заместващ го документ;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. задължителна мед. застраховка;
5. свидетелство за съдимост;
(3) Планираният престой по ал. 4 може да се осъществи след
изтичане на срока за възражение от страна на дирекция „Миграция“
пред първата държава членка, който не може да бъде по–дълъг от 30
дни от получаване на окомплектованото заявление.
(4) Членовете на семейството на чужденец, приет като научен
работник в Република България, на основание чл. 24б, ал. 7, които
желаят да го придружават на територията на Република България,
прилагат документите по ал. 4 и удостоверение за брак или
удостоверение за раждане на български език.
(5) За получаване право на продължително пребиваване на осн.
чл. 24б, ал. 9 от ЗЧРБ чужденецът, прилага документите по чл. 14,
ал. 1 и договора с научноизследователската организация в Република
България, които са на български език.
(6) Дирекция „Миграция“ или сектор/група „Миграция“ при
ОДМВР уведомяват чужденецът и първата държава членка в 30
дневен срок, считано от датата на подаване на заявлението за

получаване право на продължително пребиваване на основание 24б,
ал. 9 от ЗЧРБ. Сектор/група „Миграция“ при ОДМВР уведомяват
незабавно дирекция „Миграция“ за предоставяне право на
продължително пребиваване на осн. чл. 24б, ал. 9.
(7) За получаване право на продължително пребиваване,
членовете на семейството на чужденец, приет като научен работник
в Република България, на основание чл. 24б, ал. 9 прилагат
документите по ал. 4 и удостоверение за брак или удостоверение за
раждане на български език.
(8) След приключване на научното изследване чужденец, получил
разрешение за продължително пребиваване в Република България на
основание чл. 24б от ЗЧРБ могат да получат продължително
пребиваване за срок до 9 месеца, като за целта подадат заявление
Образец № 3 най-малко 30 дни преди изтичане на разрешения срок
на пребиваване. Дирекция „Миграция“ или сектор/група „Миграция“
при ОДМВР проверяват служебно обстоятелствата по чл. 36, ал. 3 от
ЗТМТМ.
Чл. 30, ал. 3 се изменя така:
„(3) За получаване право на продължително пребиваване на
основание чл. 24в, ал. 2 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 14, ал. 1 и:
1. документи, удостоверяващи, че чужденецът провежда част от
следването в Република България в рамките на програма на Съюза
или на многостранна програма или на споразумение между две или
повече висши училища, от които поне едното е българско;
2. удостоверение, че чужденецът е приет във висше училище в
Република България;
3. валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава
членка на ЕС;
4. доказателства за платена такса за записване във висшето
училище.

(4) Изискванията на ал. 3, т. 1 не се прилагат, когато в рамките на
своя курс на обучение студентът е задължен да провежда част от
занятията във висше училище, намиращо се на територията на друга
държава членка.
(5) Дирекция „Миграция“ може да поиска от компетентните
органи на първата държава членка необходимите сведения относно
престоя на чужденеца на нейната територия.“.
Чл. 31, т. 4 се изменя така :
„документи, удостоверяващи приема на ученика за целия срок на
пребиваването му от семейство, отговарящо на определените
условия и подбрано в съответствие с правилата на програмата за
ученически обмен, в която участва или в специален комплекс за
настаняване в рамките на учебното заведение;“.
Чл. 32 се изменя, както следва:
„За получаване право на пребиваване на основание чл. 24в, ал. 1,
т. 3 от ЗЧРБ, чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и :
1. копие от трудов договор, който съдържа данни за
продължителността на стажа, място и условия на провеждане на
стажа;
2. удостоверение за програма за стаж;
3. удостоверение, че е преминал или ще премине езиково
обучение за придобиване на необходимите знания за целите на
стажа.
4. Документ, удостоверяващ получена степен на висше
образование в рамките на двете години, предхождащи датата на
подаване на заявлението, или че е записал образователен курс, водещ
до придобиване на степен за висше образование.“.
Създава се чл. 32в със следното съдържание:
„За получаване право на продължително пребиваване на

основание чл. 24, ал. 1, т. 21 ЗЧРБ чужденецът прилага документите
по чл. 14, ал. 1 и споразумение с приемащата организация на
територията на Република България, съдържащо място на
провеждане описание и продължителност на доброволческата
дейност.“.
В чл. 41, ал. 2 думите „т. 1“ се заменят с думите „т. 2 и т. 3“
3. Предлага се създаването на образци на уведомително писмо и 3. Приема се.
приемно-предавателен протокол към чл. 63к от проекта.
Отразени са в проекта.
5. Български
хелзински
комитет

Предлага се създаване на нова Глава втора „б“
§ 5. Създава се нова Глава ІІ „б“. със заглавие „Производства спрямо
непридружени деца чужденци“ със следното съдържание:
„Чл. 63“к“. (1) Когато се установи, че чужденецът е непридружено
дете, поради което съществува опасност за живота и здравето му,
полицейският орган незабавно уведомява дирекция „Социално
подпомагане“ по местопребиваването на детето за спешното му
настаняване извън семейството и го предава на служител на същата
дирекция, заедно със следните документи:
1. уведомително писмо по образец съгласно приложение № … към
настоящия правилник;
Приема се частично.
2. медицински и други налични документи.
(2) Когато установяването по ал.1 е настъпило в почивни или
празнични дни полицейският орган незабавно уведомява дирекция
„Социално подпомагане“ по местопребиваването на детето за
предприемане на съвместни действия за предоставяне на полицейска
закрила в услуга от резидентен тип или специализирана институция.
В този случай непридруженото дете чужденец се предава с
документите по ал. 1 на служител на социалната услуга или
специализираната институция.
(3) Когато се установи непридружен малолетен или непълнолетен

Отразени са в проекта
чл. 63к и
предложенията за
допълнителни
разпоредби.
Предложените чл. 63л63о следва да залегнат
като норма в Закона за
чужденците в
Република България

чужденец в специалните домове за временно настаняване на
чужденци, органите на дирекция „Миграция“ незабавно уведомяват
компетентната
дирекция
„Социално
подпомагане“
по
местопребиваването му и предават детето на неин служител заедно
със следните документи:
1. уведомително писмо - съгласно ал. 1, т. 1;
2. амбулаторен лист за проведен медицински преглед;
3. копие на заповедите за налагане на принудителни и обезпечителни
административни мерки;
4. копия на други относими документи, приложени в личното досие
на чужденеца.
(4) За предаването на непридруженото дете чужденец се изготвя
приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение
№…. към настоящия правилник.
Чл. 63л. (1) Когато непридруженото дете чужденец не е подало
молба за международна закрила, в срок от 6 работни дни от
издаването на заповедта за спешно настаняване или за полицейска
закрила службите за административен контрол на чужденците
регистрират детето като непридружен малолетен или непълнолетен
чужденец и снемат данни за имената, гражданството, датата и
мястото на раждане, пола, семейното положение и родствените
връзки, документите за самоличност и други относими документи,
местонахождението на родителите или други пълнолетни лица,
отговорни за детето по силата на закона или обичая, както и други
относими данни.
(2) При необходимост с непридруженото дете може да се проведе
допълнително интервю.
(3) В производството по предходните алинеи непридружените деца
чужденци се представляват от дирекция „Социално подпомагане“ по
местопребиваването, която изпраща представител, който изразява
становище, а при невъзможност предоставя доклад.

(4) По време на производството непридружените деца чужденци
имат право на преводач от език, който разбират, както и на правна
помощ в случай на налагане на принудителна и обезпечителна
административна мярка при експертиза за навършено пълнолетие.
Предоставянето на правна помощ се организира от представителя на
дирекция „Социално подпомагане“.
Чл. 63м. (1) Когато възникне основателно съмнение, че чужденецът
не е малолетен или непълнолетен, се назначава експертиза за
установяване на възрастта му след предварителното информиране на
детето и с изричното съгласие на неговия представител. В случай че
експертизата заключи, че чужденецът не е малолетен или
непълнолетен, службите за административен контрол на чужденците
предприемат производство по преценка за налагане на принудителни
административни мерки по Закона за чужденците в Република
България.
(2) Заключението за възрастта може да се оспорва заедно с
обжалването на заповедта за налагане на съответната принудителна
административна мярка.
Чл. 63н. (1) Непридружените деца чужденци имат право да останат
на територията на Република България за времето от регистрацията
им по реда на този правилник до приключване на производството по
този раздел с влязло в сила решение.
(2) На непридруженото дете чужденец се издава временно
удостоверение, което съдържа следните данни:
1. статус на чужденеца като дете в риск по смисъла на Закона за
закрила на детето;
2. номер на документа;
3. пол;
4. снимка на притежателя;
5. подпис на притежателя;

6. дата на издаване;
7. дата на изтичане на валидността;
8. дата на продължаване на срока;
9. органа, издал документа;
10. настоящ адрес;
11. заявените от чужденеца данни за имена, дата на раждане, място
на раждане, гражданство и езиците, които разбира;
12. имена, длъжност, адрес и данни за контакт с представителя му от
дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваването му.
Чл. 63о. (1) В тримесечен срок от регистрацията службите за
административен контрол на чужденците издават заповед, с която се:
1. постановява събирането на непридруженото дете чужденец с
родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по
силата на българския закон или обичай в държавата на произход или
трета държава;
2. налага принудителна административна мярка „връщане до страна
на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“;
3. отлага налагането на принудителна административна мярка
„връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване
или трета страна“ поради липса на условията по Директива 2008/115/
ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008
година относно общите стандарти и процедури, приложими в
държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани
на трети страни.
…………………
§ 20. Сегашният текст на §2 от Допълнителните разпоредби се
отменя и се създава нов текст, със следните точки:
„1. „Непридружен" е този малолетен или непълнолетен чужденец,
който се намира на територията на Република България и не е
придружен от свой родител или друго пълнолетно лице, което

отговаря за него по силата на българския закон или обичай.
2. „Лица, отговорни по силата на закон“ за непридружен малолетен
или непълнолетен чужденец извън родителите са настойниците или
попечителите, определени или назначени с акт на компетентен по
правото на съответната държава орган на власт.
3. „Лица, отговорни по силата на обичая“ за непридружен малолетен
или непълнолетен чужденец са пълнолетните роднини по права
възходяща линия без ограничение в степените, както и пълнолетните
роднини по съребрена линия до трета степен включително.“

Vass

Защо е толкова кратък срокът (само 14 дни) за обществено
консултиране по такъв важен документ. Още повече, като се има
предвид и актуалната ситуация свързана с миграционните процеси и
Не се приема.
защитата на националната сигурност – нелегално преминаващи през
границата чужденци, увеличен брой бежанци и т.н.

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.

