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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
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
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 (ППЗЧРБ). Предлаганите промени в ПППЗЧРБ целят

намаляване на административната тежест при предоставяне на право за пребиваване на
чужденци в Република България. Във връзка с това е предложено редуциране на броя
документи, които се изискват от чужденците при предоставяне на право за пребиваване им в
Република България, както следва:
- удостоверение за раждане на низходящия, когато е български гражданин по чл. 20 ППЗЧРБ
- тази информация се съдържа в информационните фондове на МВР;
- копие от личната карта на българския гражданин по чл. 29, ал. 1, т. 2 ППЗЧРБ - 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 - 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 - към преписката ще
се прилага служебна справка;
- удостоверение за раждане на низходящия български гражданин по чл. 38 ППЗЧРБ - към
преписката ще се прилага служебна справка;
- декларация за идентичност на имената по чл. 40 ППЗЧРБ - 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 такива документи ще се изискват по служебен ред от компетентните органи за гражданска
регистрация;
- отменя се изискването за представяне на 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.
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.).
За предоставяне на право на пребиваване на чужденци в Република България се изисква
представянето на множество документи, посочени в ППЗЧРБ, някои от които могат да се
набавят по служебен път: удостоверение за раждане на низходящия, когато е български
гражданин; копие от личната карта на българския гражданин; удостоверение от службите за
административен контрол на чужденците за разрешено постоянно пребиваване на
съпруг/съпруга; удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за
разрешено постоянно пребиваване на един от двамата родители; удостоверение за раждане
на низходящия български гражданин; декларация за идентичност на имената; удостоверение
за брак на родителя чужденец с българския гражданин; заверено копие от БУЛСТАТ;
декларация за идентичност на имена. Това затруднява чужденците, които отделят време и
средства за набавяне на изискуемите документи.
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.
Приемането на проекта 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., с което да се намали административната тежест. Това ще се
постигне чрез: намаляване на изискваните документи от заявителите, въвеждане на служебно
събиране на информация, опростяване на вътрешния процес и взаимодействието с други
администрации, намаляване на срока за извършване на услугата.
От момента на влизане в сила на нормативната промяна, част от документите, които към
настоящия момент следва да се представят по силата на действащия ППЗЧРБ, вече няма да се
изискват. Започналите производства по предоставяне на право на пребиваване на чужденец в
Република България ще се довършат по досегашния ред.
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, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна
агенция за бежанците, физически 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., няма да се подобри дейността по административното
обслужване на чужденците, няма да се намали административната тежест чрез намаляване на
изискваните документи от заявителите, въвеждане на служебно събиране на информация,
опростяване на вътрешния процес и взаимодействието с други администрации, намаляване
на срока за извършване на услугата и няма да се изпълни протоколно решение по т. 30 от
Протокол № 28 от заседание на Министерския съвет на 28.06.2017 г.
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 да се извършат необходимите нормативни промени в Правилника за прилагане на
Закона за чужденците в Република България с цел подобряване на дейността по
административното обслужване на чужденците, ще се намали административната тежест

чрез намаляване на изискваните документи от заявителите, въвеждане на служебно събиране
на информация, опростяване на вътрешния процес и взаимодействието с други
администрации, намаляване на срока за извършване на услугата ще се изпълни протоколно
решение по т. 30 от Протокол № 28 от заседание на Министерския съвет на 28.06.2017 г.
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: Няма да се намали административната
тежест, няма да се подобри дейността на МВР по административното обслужване на
чужденците и ще се изискват документи от заявителите чужденци.
По отношение на МВР, ДАНС и ДАБ: Няма да се въведе служебно събиране на информация,
с което да се намали административната тежест за физическите лица, няма да се опрости
вътрешния процес и взаимодействието с други администрации, няма да се намали срока за
извършване на услугата и няма да се изпълни протоколно решение по т. 30 от Протокол № 28
от заседание на Министерския съвет на 28.06.2017 г.
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.
При този вариант ще 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: Ще се намали административната тежест, ще
се подобри дейността на МВР по административното обслужване на чужденците и няма да се
изискват документи от заявителите чужденци.
По отношение на МВР, ДАНС и ДАБ: Няма да се въведе служебно събиране на информация,
с което да се намали административната тежест за физическите лица, няма да се опрости
вътрешния процес и взаимодействието с други администрации, няма да се намали срока за
извършване на услугата и няма да се изпълни протоколно решение по т. 30 от Протокол № 28
от заседание на Министерския съвет на 28.06.2017 г.
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.
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: Няма да се намали административната
тежест, няма да се подобри дейността на МВР по административното обслужване на
чужденците и ще се изискват документи от заявителите чужденци.
По отношение на МВР, ДАНС и ДАБ: Няма да се въведе служебно събиране на информация,
с което да се намали административната тежест за физическите лица, няма да се опрости
вътрешния процес и взаимодействието с други администрации, няма да се намали срока за
извършване на услугата и няма да се изпълни протоколно решение по т. 30 от Протокол № 28
от заседание на Министерския съвет на 28.06.2017 г.
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.:
При този вариант ще 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: Ще се намали административната тежест, ще
се подобри дейността на МВР по административното обслужване на чужденците и няма да се
изискват документи от заявителите чужденци.
По отношение на МВР, ДАНС и ДАБ: Няма да се въведе служебно събиране на информация,
с което да се намали административната тежест за физическите лица, няма да се опрости
вътрешния процес и взаимодействието с други администрации, няма да се намали срока за
извършване на услугата и няма да се изпълни протоколно решение по т. 30 от Протокол № 28
от заседание на Министерския съвет на 28.06.2017 г.
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
v Ще се намали
Няма ефект
Административната тежест за физическите лица чужденци ще се намали, като:
- се намали срокът за получаване на разрешение за постоянно (чл. 34 ППЗЧРБ) и
дългосрочно пребиваване (чл. 53 ППЗЧРБ) от три месеца на два месеца;
- отпадне изискването за представяне на определени документи: удостоверение за раждане на
низходящия, когато е български гражданин; копие от личната карта на българския гражданин

по чл. 29, ал. 1, т. 2 ППЗЧРБ; удостоверение от службите за административен контрол на
чужденците за разрешено постоянно пребиваване на съпруг/съпруга по чл. 36, ал. 1, т. 2
ППЗЧРБ; удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за
разрешено постоянно пребиваване на един от двамата родители по чл. 37 ППЗЧРБ;
удостоверение за раждане на низходящия български гражданин по чл. 38 ППЗЧРБ;
декларация за идентичност на имената по чл. 40 ППЗЧРБ; удостоверение за брак на родителя
чужденец с българския гражданин по чл. 41 ППЗЧРБ, удостоверение за сключен брак или
удостоверение за раждане по чл. 42, ал. 1 ППЗЧРБ и заверено копие от БУЛСТАТ по чл. 19,
т. 2 ППЗЧРБ.
След приемането на проекта за МВР, ДАНС и ДАБ резултат ще бъде:
- намаляване срока за получаване на разрешение за постоянно (чл. 34 ППЗЧРБ) и
дългосрочно пребиваване (чл. 53 ППЗЧРБ) от три месеца на два месеца;
- отпадане изискването за представяне на определени документи: удостоверение за раждане
на низходящия, когато е български гражданин; копие от личната карта на българския
гражданин по чл. 29, ал. 1, т. 2 ППЗЧРБ; удостоверение от службите за административен
контрол на чужденците за разрешено постоянно пребиваване на съпруг/съпруга по чл. 36, ал.
1, т. 2 ППЗЧРБ; удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за
разрешено постоянно пребиваване на един от двамата родители по чл. 37 ППЗЧРБ;
удостоверение за раждане на низходящия български гражданин по чл. 38 ППЗЧРБ;
декларация за идентичност на имената по чл. 40 ППЗЧРБ; удостоверение за брак на родителя
чужденец с българския гражданин по чл. 41 ППЗЧРБ, удостоверение за сключен брак или
удостоверение за раждане по чл. 42, ал. 1 ППЗЧРБ и заверено копие от БУЛСТАТ по чл. 19,
т. 2 ППЗЧРБ.
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
v 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. За провеждане на общественото
обсъждане се определя 14-дневен срок, предвид необходимостта от спешна промяна на
механизма за издаване на разрешение за пребиваване в Република България чрез намаляване
на изискваните документи от заявителите, въвеждане на служебно събиране на информация,
опростяване на вътрешния процес и взаимодействието с други администрации, намаляване
на срока за извършване на услугата.
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: Любослав Попов, ЗА директор на дирекция „Правно-нормативна
дейност“ - МВР (заповед 8121к-6364/31.07.2017 г.)
Дата: 15.08.2017 г.
Подпис:

