ПРОЕКТ
ДО
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 от 2017 г.).
С протоколно решение по т. 30 от Протокол № 28 от заседание на Министерския съвет на
28.06.2017 г. е възложено на всички административни органи в срок до 31 юли 2017 г. да
извършат детайлен преглед на предоставяни от тях услуги и регулаторни режими и да
идентифицират възможност за намаляване на административната и регулаторната тежест. В
зависимост от вида на предоставяните услуги и регулаторни режими това да стане чрез:
премахване на услуга, предоставяне на услуга за извършване от браншова или работодателска
организация, трансформиране на режими, които предвиждат преценка по целесъобразност, в
режими, които предвиждат само проверка по законосъобразност, намаляване на изискваните
документи от заявителите, въвеждане на служебно събиране на информация, опростяване на
вътрешния процес и взаимодействието с други администрации, организиране на процеса по
предоставяне на по-ниско ниво, разширяване на каналите за достъп и предоставяне на
възможност за комбинация на тези канали при заявяване на услугата и получаване на готовите
документи, премахване и/или намаляване на таксата/цената на услугата, увеличаване срока на
валидност на издадените документи, намаляване на срока за извършване на услугата,
намаляване на задължения за информиране, намаляване на случаите, в които се изисква промяна
на вписани обстоятелства.
В изпълнение на т. 3 от протоколното решение е изготвен проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
чужденците в Република България.
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Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република
България (ППЗЧРБ) целят намаляване на административната тежест при предоставяне на право
за пребиваване на чужденци на територията на Република България.
Намалява се с един месец срокът за получаване на разрешение за постоянно (чл. 34
ППЗЧРБ) и дългосрочно пребиваване (чл. 53 ППЗЧРБ), който от три месеца става на два месеца.
Направен е анализ на документите, които се изискват от чужденците при предоставяне
право на продължително и постоянно пребиваване, предвид възможността тази информация да
се събира служебно от административния орган в хода на административното производство,
като се изисква от компетентните служби за гражданска регистрация или от информационните
фондове на Министерството на вътрешните работи. С цел намаляване на административната
тежест при предоставяне на административни услужи на чужденци е необходимо от някои от
документите да отпаднат:
С направените промени в чл. 20 ППЗЧРБ отпада изискването да се прилага
удостоверение за раждане на низходящия, когато е български гражданин, тъй като тази
информация се съдържа в информационните фондове на МВР.
Копие от личната карта на българския гражданин по чл. 29, ал. 1, т. 2 ППЗЧРБ няма да се
изисква от чужденеца, защото тези данни се съдържат в информационните фондове на МВР.
Удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за разрешено
постоянно пребиваване на съпруг/съпруга по чл. 36, ал. 1, т. 2 ППЗЧРБ няма да се изисква, като
към преписката ще се прилага служебна справка.
Удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за разрешено
постоянно пребиваване на един от двамата родители по чл. 37 ППЗЧРБ няма да се изисква от
чужденеца, като към преписката ще се прилага служебна справка.
Удостоверение за раждане на низходящия български гражданин по чл. 38 ППЗЧРБ няма
да се изисква от чужденеца, а към преписката ще се прилага служебна справка.
Декларация за идентичност на имената по чл. 40 ППЗЧРБ няма да се изисква от
чужденеца, поради това че информацията, съдържаща се в декларацията, се съдържа в
удостоверението, че лицето не е български гражданин, издавано от Министерството на
правосъдието.
Удостоверение за брак на родителя чужденец с българския гражданин по чл. 41 ППЗЧРБ
и удостоверение за сключен брак или удостоверение за раждане по чл. 42, ал. 1 ППЗЧРБ няма да
се изисква от чужденеца. Такива документи ще се изискват по служебен ред от компетентните
органи за гражданска регистрация.
След направения преглед на всички документи, които се изискват от чужденци при
кандидатстване за получаване на право на пребиваване в Република България, в проекта на
постановление се предвижда да отпаднат заверено копие от БУЛСТАТ по чл. 19, т. 2 ППЗЧРБ и
декларация за идентичност на имената по чл. 40, т. 1 ППЗЧРБ, тъй като такава информация се
съдържа в други документи, които чужденецът прилага.
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.
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.
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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.
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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