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ДОКЛАД
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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, 62 от 2013 г., 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., бр. 57 от 2018 г., бр. 27 и 47 от 2019
г.).
Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република
България (ППЗЧРБ) произтичат от промените на Закона за чужденците в Република България
(ЗЧРБ), обнародвани в ДВ, бр. 34 от 2019 г., от промените в Закона за закрила на детето,
обнародвани в ДВ, бр. 24 от 2019 г. и прието Решение № 704/03.10.2018 г. на Министерския
съвет, 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 от своя страна да доведе до повишаване на възможностите за достъп на
квалифицирана работна сила на българския пазар на труда. Необходимо е да бъдат прецизирани
и отделни разпоредби, свързани с тяхното практическо прилагане.
С измененията на ЗЧРБ от 2019 г. се предвиди статут на дългосрочно пребиваване в
Република България да може да се предоставя и на чужденците, с предоставена международна
закрила, убежище или временна закрила. В тази връзка е предложена промяна на разпоредбите на
чл. 12 и чл. 24 от ППЗЧРБ, с която промяна се създава ред за събиране на семейство и въвеждане
на необходимите документи за посочената категория чужденци. В ЗЧРБ е предвидено статут на
продължително пребиваване в Република България да могат да получават чужденци, получили

статут на лица без гражданство, които не отговарят на условията за предоставяне на постоянно
или дългосрочно пребиваване. В тази връзка се въвежда процедура по предоставяне право на
продължително пребиваване в Република България на тази категория чужденци, чрез създаване
на нов чл. 63и в ППЗЧРБ.
Във връзка с измененията на Закона за закрила на детето и измененията на ЗЧРБ от 2019 г.
е предложена редакция на чл. 63к от ППЗЧРБ, с която производствата спрямо непридружени
деца чужденци да бъдат в съответствие с новите мерки за закрила (отпадането на мярката:
„настаняване в специализирана институция“) и въвеждането на нова мярка:“предоставяне на
социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“) спрямо
непридружените деца чужденци, както и с предвидената възможност на такива деца да може да
се предоставя статут на продължително пребиваване в Република България до навършването на
18-годишна възраст.
С цел намаляване на административната тежест спрямо чужденците, кандидатстващи за
пребиваване на територията на Република България е предложено допълнение на чл. 14, чл. 28,
чл.32а, чл. 33, чл. 43, чл. 44а, чл. 45, чл. 50а, чл. 55 и чл. 56, с което да се въведе възможността да
не се изисква документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси,
когато информацията за това плащане може да се получи по електронен път.
С оглед постигане на по-голяма яснота в процедурите по предоставяне право на
пребиваване на чужденци от български произход, за които отпада съгласуването с дирекция
„Консулски отношения“ – МВнР, на чужденците – научни работници, както и на
чужденците-студенти, приети в редовна форма на обучение във висше училище в Република
България са прецизирани разпоредбите на чл. 11, чл. 29д и чл. 30 от ППЗЧРБ.
За постигане на по-голяма яснота е предложено изменение на образците на заявления,
които чужденците подават за предоставяне право на пребиваване в Република България чрез
въвеждането на двуезични заявления.
Приемането на проекта на постановление не води до необходимост от осигуряване на
допълнителни финансови средства. Предлаганите изменения и допълнения ще се изпълняват в
рамките на утвърдения бюджет на МВР.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.
Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове, които не
оказват въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА,
одобрена от министъра на финансите.
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.
Проектът на ПМС е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерския
съвет и на интернет страницата на МВР в съответствие с чл. 26 от Закона за нормативните актове
за срок от тридесет дни. За получените в срока за обществени консултации бележки и
предложения е изготвена справка-таблица и приетите предложения са отразени в законопроекта.
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.
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