Проект!

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
(Обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и
54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр.
30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12,
32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр.73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от
2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г.,
бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56 и 77 от 2018 г., бр. 1,
24, 34, 58 и 101 от 2019 г., бр. 17, 28, 44, 60, 89 и 98 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 22
от 2022 г.)
§ 1. В чл. 24, ал. 1, т. 6 се изменя така:
„6. са представители на чуждестранно търговско дружество, представило
документи за данъчна изрядност и годишен оборот в размер най-малко на 500 000 лева
или тяхната равностойност в чуждестранна валута за период от две години преди
регистрацията на търговското му представителство в Българската търговскопромишлена палата; тези обстоятелства се удостоверяват при издаването на сертификат
от Българската търговско-промишлена палата в резултат на събрана от нея по
официален път информация в страната на регистрация на търговското дружество;
разрешение за пребиваване на това основание могат да получат до двама представители
на чуждестранното търговско дружество; при постъпило искане за продължаване на
срока на пребиваване на това основание Българската търговско-промишлена палата
издава нов сертификат след проверка на извършената дейност в периода на предходно
пребиваване и при наличието на офис и представителни взаимоотношения с български
партньори; Българската търговско-промишлена палата своевременно уведомява
дирекция „Миграция“ при промяна в обстоятелствата по регистрацията на
представителството.“.
§ 2. В чл. 24и се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „срокът за подаване на заявлението е до два месеца преди
изтичане на пребиваването му“ се заменят със „заявлението се подава не по-късно от
два месеца преди изтичане на разрешения срок на продължително пребиваване на
чужденеца на територията на Република България“.
2. В ал. 11:
а) изречение второ се изменя така:
„Агенция по заетостта извършва справка чрез Средата за междурегистров обмен
относно наличието или липсата, както и на вида разрешено право на пребиваване на
чужденеца на територията на Република България.
б) в изречение трето думите „до 10 дни“ се заменят с „до 3 дни“.
§ 3. В чл. 24к, ал. 12 думите „към заявлението се прилага и справка за разрешеното
право на пребиваване на чужденеца на територията на Република България“ се заменят
с „Агенция по заетостта извършва справка в Средата за междурегистров обмен (Regix)
относно наличието или липсата, както и на вида разрешено право на пребиваване на

чужденеца на територията на Република България“ и думите „до 10 дни“ се заменят с
„до 3 дни“.
§ 4. В чл. 33к се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „до 60 дни преди изтичане на пребиваването му“ се заменят с „не
по-късно от два месеца преди изтичане на разрешения срок на продължително
пребиваване на чужденеца на територията на Република България“.
2. В ал. 5, т. 4, буква „б“ думите „което отговаря на посочените в обявата
изисквания“ се заличават.
3. В ал. 8 думите „Когато чужденецът има разрешено продължително пребиваване
на територията на Република България, към заявлението се прилага и справка за
разрешеното му право на пребиваване“ се заменят с „Агенция по заетостта извършва
справка в Средата за междурегистров обмен (Regix) относно наличието или липсата,
както и на вида разрешено право на пребиваване на чужденеца на територията на
Република България“ и думите „до 10 дни“ се заменят с „до 3 дни“.
§ 5. В чл. 33о се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него
длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение по ал. 1“ се
заменят с „директорът на дирекция „Миграция“, директорите на областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях длъжностни лица
прекратяват производството по издаване на разрешение по ал. 1“.
2. В ал. 6 изречение първо се изменя така:
„Директорът на дирекция „Миграция“, директорите на областните дирекции на
Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях длъжностни лица
издават или отказват издаването на разрешение за продължително пребиваване по ал.
1“.
3. В ал. 11 изречение първо се изменя така:
„Директорът на дирекция „Миграция“, директорите на областните дирекции на
Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях длъжностни лица
издават или отказват издаването на разрешение за продължително пребиваване по ал.
8“.
4. В ал. 14 изречение първо се изменя така:
„Директорът на дирекция „Миграция“, директорите на областните дирекции на
Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях длъжностни лица
издават или отказват издаването на разрешение за продължително пребиваване по ал.
12.“.
§ 6. В чл. 33п се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „ до 30 дни преди изтичане на пребиваването“ се заменят с „не
по-късно от 30 дни преди изтичане на разрешения срок на продължително пребиваване
на чужденеца на територията на Република България“.

2. В ал. 9 думите „Когато чужденецът има разрешено продължително пребиваване
на територията на Република България, към заявлението се прилага и справка за
разрешеното му право на пребиваване“ се заменят с „Агенция по заетостта извършва
справка в Средата за междурегистров обмен (Regix) относно наличието или липсата,
както и на вида разрешено право на пребиваване на чужденеца на територията на
Република България“ и думите „до 10 дни“ се заменят с „до 3 дни“.
§ 7. Създава се чл. 51б:
„чл. 51б. (1) Наказва се с глоба от 100 до 500 лева чужденец, който не изпълни
задължението си да подаде заявление в срока, предвиден по чл. 24и, ал. 4, чл. 33к, ал. 3,
чл. 33о, ал. 5 и чл. 33п, ал. 4.
(2) Наказва се с имуществена санкция от 200 до 1000 лева работодател, който не
изпълни задължението си да подаде заявление в срока, предвиден по чл. 24и, ал. 4, чл.
33к, ал. 3, чл. 33о, ал. 5 и чл. 33п, ал. 4.
(3) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени повторно, се налага глоба от 200 до
1000 лв.
(4) В маловажни случаи се налага глоба съгласно чл. 39, ал. 2 от Закона за
административните нарушения и наказания.“.
§ 8. В параграф 1 от Допълнителните разпоредби се създават точки 22 - 26:
„22. „Служител-стажант“ е лице, което има висше образование и е преместено в
приемащото предприятие с цел професионално развитие или обучение в областта на
стопанските техники или методи и което получава заплащане за периода на трансфера.
23. „Специалист“ е лице, което работи в поделение на предприятието или в
предприятие, принадлежащо към същата група от предприятия, със седалище или адрес
на управление на територията на Република България и притежава специализирани
знания, които са от съществено значение за областите на дейност, техниките или
управлението на приемащото предприятие.
24. „Стажант“ е чужденец, който има висше образование или който участва в
образователен курс за придобиване на висше образование в трета държава, и който е
приет на територията на Република България в рамките на програма за стаж за
придобиване на знания, практически умения и опит в условията на професионална
среда.
25. „Студент“ е чужденец по смисъла на чл. 66, ал. 2 и 3 от Закона за висшето
образование, който се обучава в редовна форма на обучение, което може да включва
предварителен подготвителен курс и/или задължителен стаж.
26. „Ученик“ е чужденец по смисъла на чл. 173, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование, който е приет на територията на Република България в
програма за ученически обмен или в образователен проект, осъществявани от
училище.“.
Заключителна разпоредба
§ 9. В Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (Обн., ДВ, бр. 33 от
2016 г., изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 24 от 2018 г., бр. 34 от 2019 г. и бр.
21 от 2021 г.) в чл. 8, ал. 1, т. 2 думите „чл. 24, ал. 1, т. 2, 6 - 8, 10, 14, 16, 19 и 20“ се
заменят с „чл. 24, ал. 1, т. 6 - 8, 14, 16, 19 и 20“.

