МОТИВИ
към проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март
2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на
българските лични документи

Причини, които налагат приемането на проекта:
Дирекция „Миграция“ е структура на Министерството на вътрешните работи за
регулиране на миграционните процеси, административен контрол върху пребиваването на
чужденците в Република България и за административно обслужване на гражданите на
Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на
техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. Дирекцията
изпълнява задачите си съобразно действащото законодателство. Релевантните разпоредби, въз
основа на които чужденците получават право на пребиваване (продължително, постоянно и/или
дългосрочно) в Република България, се съдържат в чл. 24 и чл. 25 от 3акона за чужденците в
Република България.
За получаване право на пребиваване чужденецът лично подава заявление за
предоставяне на право на пребиваване.
При предоставено право на пребиваване чужденецът следва да заплати дължимите
държавни такси, определени в Тарифа № 4 за таксите, крито се събират в системата на
Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. След заплащане на
дължимите държавни такси лицето подава заявление за отпечатване на български личен
документ, който материализира самото предоставеното право на пребиваване. За дирекция
„Миграция“ правото на пребиваване е водещо.
В тази връзка практиката, установена през последните 10 години, е за един чужденец
да се комплектува едно административно досие, което съдържа заявлението за предоставяне на
право за пребиваване и заявлението за издаване на български личен документ. Това е
продиктувано и от факта, че законово е регламентирано изискване за представяне на копие на
редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по
чл. 15, ал. 1 от 3акона за чужденците в Република България, когато такава се изисква, печата за
последното влизане в страната и доказателства за осигурено жилище при двете заявления.
Цели, които се поставят с приемането на проекта:
Цели се по-доброто административно обслужване на чужденците, както и и
неизискването за представяне на два идентични документа в двете заявления.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Приемането на проекта на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и
технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документа не
води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането:
С приемането на изменението и допълнението на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010
г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските
лични документа ще бъде прецизирана нормативната уредбата и ще доведе до по-доброто
административно обслужване на чужденците и избягване на представянето на два идентични
документа в двете заявления.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско право, поради което не е изготвена
таблица за съответствие с европейското право.

