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 Инструкция за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за
влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз.
№
1.

Подател
Р.Д.

Приети/
неприети
1. Предвидено е да се прилага документ за платена държавна 1.Приема се. Ще бъде
такса към заявлението за издаване на документи за пребиваване, но отразено в инструкцията.
тази информация би следвало да събира по служебен път. – чл. 6, ал.
Бележки/ Предложения/ Констатации

2. Не става ясно служебната бележка от работодателя винаги ли 2.Не се приема.
заменя представянето на копие от трудов договор когато се подава Служебната бележка не
заявление за издаване на документ за пребиваване. чл. 6, ал. 2
замества представянето на
трудов договор. При
представяне на актуален
трудов договор не се
изисква представянето на
служебна бележка.
Служебна бележка се
изисква само в случаите
когато е представен
трудов договор сключен в
предходни години.
3. Към договора за наем, който се представя за удостоверяване 3.Не се приема
на адрес на пребиваване винаги ли се представя и нотариално Спазено е изискването на
заверена декларация от собственика. Не е ли достатъчно чл.20а.
представянето на един вид документ, свързан с адреса, на който ще
пребивава лицето. – чл.6, ал. 3
4. Предвидено е представянето на официален документ, издаден 4.Непредставянето на

Мотиви

от друга държава членка, който да удостоверява фактическо такъв документ води до
съжителство, винаги ли се изисква и ако не представи такъв поради отказ.
някаква причина, това води ли до отказ от издаване на съответния
документ за пребиваване. – чл. 7, ал. 2
5. При подаване на заявление за издаване на документ за 5.Не се изисква съгласие
пребиваване на лице, ненавършило 18 години не е упоменато иска ли на отсъстващ родител.
се съгласието на другия родител. – чл. 15
6. Не става ясно какви действия предприема служителят, който
приема заявлението за издаване на удостоверение за пребиваване
при наличие на данни за лицето в съответните информационни
системи.- чл. 16

6. С оглед характера и
вида на сигнала
служителя приемащ
заявлението предприема
съответните действия.

7. Чл. 20 от проекта поражда неясноти и не се разбира какво 7. За да бъдат валидни на
точно цели.
територията на Р България
документи по гражданско
състояние издадени от
други държави следва да
бъдат оформени по начин,
който зависи от:
-дали съответната
държава е страна по
Хагската конвенция;
- дали има сключен
договор за правна помощ
между съответната
държава и Р България;
- или съответната държава
не попада горните две

хипотези и се налага
пълна легализация.
8. Предвидено е подаването на две заявления по образец, не е ли 8. Бихме искали да
достатъчно да се подава само това по образец Приложение № 3 или отбележим, че
Приложение № 4, не става ясно каква е необходимостта от подаване Приложение № 3 или
и на заявление съгласно Приложение № 7.
Приложение № 4 се
подават само от граждани
на ЕС за издаване
удостоверение за
пребиваване.
Приложение № 7 се
налага да бъде подадено
членове семайстава на
гграждани на ЕС, кото са
граждани на трети старни,
тъй като не е възможно
технологично издаване на
картови документи на на
тази категория лица без да
е въведен разрешен срок
за пребиваване в Р
България. С подаването на
заявлението по
Приложение № 7 на
лицето се издава временно
удостоверение за срок до
три месеца. Едва след това
се издава картов
документ, който съдържа
снимка и подпис на
лицето.

