МОТИВИ

към проект на 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.

Причини, които налагат приемането на законопроекта:

Причините, които налагат приемането на Закон за изменение и допълнение на Закон за
чужденците в Република България (ЗИДЗЧРБ) са свързани с констатирана необходимост от
подобряване на взаимодействието на компетентните държавни структури, ангажирани в
процеса на издаване на:
- Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за
пребиваване и работа“ (чл. 24и от ЗЧРБ);
- Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ (чл. 33к
от ЗЧРБ) ;
- Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер с право на
продължително пребиваване (чл. 33п от ЗЧРБ);
- Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник (чл.
24к от ЗЧРБ).
Във връзка с извършващи се проверки от страна на Държавна агенция „Национална
сигурност“ по регистрирани заявления за издаване на дългосрочни визи на основание чл. 15, ал.
1 във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ от лица, които са заявили, че ще пребивават на територията
на Република България - гр. София и наблюдавана тенденция за увеличаване на регистрираните
заявления е необходимо повишаване на контрола, свързан със защита на националната
сигурност.
2. Цели, които се поставят с приемането на законопроекта
Със законопроекта се цели оптимизиране на взаимодействието между Агенцията по
заетостта от една страна и компетентните структури на МВР, ангажирани в процеса по
издаване на горепосочените разрешения за пребиваване и работа. Намалява се и срокът, в който
Държавна агенция „Национална сигурност“ изпраща писмено становище по чл. 41, ал. 1, т. 2 от
Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ в дирекция „Миграция“, когато
заявлението е подадено от работодател за чужденец, намиращ се извън територията на
Република България. Съгласно действащото законодателство съществува възможност след
съгласуването на виза „D“ чужденецът да влезе в страната още на следващия ден и да
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представи допълнително необходимите документи (виза и медицинска застраховка), като за
дирекция „Миграция“ възниква задължение в 3-дневен срок да се произнесе по преписката,
което би било проблем ако ДАНС не е изпратила становището си, тъй като срокът за
произнасянето на агенцията е 10-дневен. Съгласно чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, агенцията осъществява контролна дейност във връзка с
пребиваването на чужденци в Република България, като дава становища по молби за:издаване
на разрешения за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване и на визи. Това
означава, че агенцията вече се е произнесла по допускането на съответния гражданин на трета
страна на територията на Република България, който кандидатства за пребиваване, в
процедурата по издаване на виза „D“.
С проекта се предлага редакция на т. 6 в чл. 24, ал. 1 от ЗЧРБ, с която се въвеждат нови
условия за разрешаване на пребиваване на това основание, свързани с представяне на
документи относно годишен оборот най-малко на 500 000 лв. или тяхната равностойност в
чуждестранна валута за период от 2 години преди регистрацията на търговското
представителство на чуждестранното търговско дружество в Република България. Предвижда
се също и разрешение за пребиваване на това основание да могат да получат до двама
представители. Това е обусловено от събраните до момента данни, съгласно които може да се
изведе, че създадената възможност за влизане и пребиваване в страната на основание
„търговски представител“, създава реални възможности за привидно легална миграция, която
не постига целените икономически ефекти, а напротив създава възможност за влизане на
територията на страната на лица с рисков профил.
Към настоящия момент основание за получаване на виза и разрешение за пребиваване е
чужденците да са представители на чуждестранно търговско дружество с регистрирано, след
проверка и оценка на представени документи относно икономическата активност и данъчната
изрядност на чуждестранното дружество за период от две години преди регистрацията на
представителството, както и на документи относно неговите планирани дейности, от
Българската търговско-промишлена палата, търговско представителство в Република
България“.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Приемането на проекта на ЗИДЗЧРБ не води до необходимост от осигуряване на
допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Със законопроекта ще се оптимизира взаимодействието между Агенцията по заетостта
от една страна и компетентните структури на МВР, ангажирани в процеса по издаване на
горепосочените разрешения за пребиваване и работа. Намалява се и срокът, в който Държавна
агенция „Национална сигурност“ изпраща писмено становище по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“ в дирекция „Миграция“, когато заявлението е
подадено от работодател за чужденец, намиращ се извън територията на Република България.
Съгласно действащото законодателство съществува възможност след съгласуването на виза
„D“ чужденецът да влезе в страната още на следващия ден и да представи допълнително
необходимите документи (виза и медицинска застраховка), като за дирекция „Миграция“
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възниква задължение в 3-дневен срок да се произнесе по преписката, което би било проблем
ако ДАНС не е изпратила становището си, тъй като срокът за произнасянето на агенцията е 10дневен. Съгласно чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“,
агенцията осъществява контролна дейност във връзка с пребиваването на чужденци в
Република България, като дава становища по молби за:издаване на разрешения за
продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване и на визи. Това означава, че агенцията
вече се е произнесла по допускането на съответния гражданин на трета страна на територията
на Република България, който кандидатства за пребиваване, в процедурата по издаване на виза
„D“.
С въвеждането на нови условия за разрешаване на пребиваване на основание чл. 24, ал.
1, т. 6 от ЗЧРБ, свързани с представяне на документи относно годишен оборот най-малко на
500 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута за период от 2 години преди
регистрацията на търговското представителство на чуждестранното търговско дружество в
Република България се цели повишаване на контрола при извършване на проверки от страна на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждане на актове на Европейския съюз, поради което не са
изготвени таблици за съответствие с правото на Европейския съюз.
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