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ОТНОСНО: 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., в сила от 05.07.2011 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасяме 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. (ППЗЧРБ Обн., ДВ. бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.)
►Предвидените нормативни промени отразяват приетите изменения в
действащото законодателство – Закон за изменение и допълнение на Закона за
насърчаване на заетостта (ЗИДЗНЗ, Обн., ДВ, бр. 70 от 2013 г.), с който се транспонира
Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011
година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за
единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно
общ набор от права за работници от трети държави.
В съответствие с изискванията на Директива 2011/98/ЕС със ЗИДЗНЗ са въведени
правилата на единната процедура за кандидатстване, която води до комбиниран акт,
включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа в единен административен
акт, допринасящо за опростяване и хармонизиране на правилата, приложими в държавите
– членки на ЕС. Създаването на по-ефективна процедура както за мигрантите, така и за
техните работодатели предоставя възможност да се улесни контролът за
законосъобразността на пребиваването и трудовата заетост на мигрантите.

С допълненията на ППЗЧРБ и подзаконовата нормативна уредба по ЗНЗ ще бъдат
завършени националните изпълнителни мерки за пълното транспониране на Директива
2011/98/ЕС.
►С проекта на постановление се допълват и прецизират документите и
процедурите, приложими при издаване на разрешения за продължително и постоянно
пребиваване на граждани на трети страни във връзка с приетите през 2012 г. и 2013 г. и
изменения и допълнения в Закона за чужденците в Република България, с които са
въведени нови хипотези за предоставяне статут на пребиваване. В тази насока са
детайлизирани изискванията за:
● издаване на разрешение за продължително пребиваване на незаконно
пребиваващи чужденци - участници във висящо административно или наказателно
производство, образувано по чл. 227, ал. 3 и 5 от Наказателния кодекс, във връзка със
санкциите срещу работодателите;
● предоставяне на право на продължително пребиваване на чуждестранни
вложители за придобиване на право на собственост на територията на страната или за
участие в капитала на българско търговско дружество;
● предоставяне на право на продължително пребиваване на чуждестранни
инвеститори в икономически не облагодетелствани райони и на право на постоянно
пребиваване въз основа на извършвана дейност по изпълнение/поддържане на
инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиция клас А, клас Б или
приоритетен проект по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, както и въз
основа на извършени инвестиции и създадени работни места в българско търговско
дружество от чужденци, удостоверявани от Министерство на икономиката и енергетиката
● издаване на разрешение за постоянно пребиваване въз основа на законно и
непрекъснато пребиваване на чужденеца в продължение на пет години на територията на
страната;
●издаване на самостоятелно разрешение за пребиваване на членовете на
семейството на чужденец или български гражданин при наличието на извънредни
обстоятелства или при прекратяване на брака;
● предоставяне на статут на дългосрочно пребиваване въз основа на получена
международна закрила от Република България или друга държава-членка на ЕС
● предоставяне на статут на постоянно пребиваване на малолетни и непълнолетни
деца, родени и/или изоставени от родители - чужди граждани на територията на страната,
които са настанени в специализирана институция или социални услуги от резидентен тип
като мярка за закрила.
Проектът на постановление няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, поради което към него не е приложена финансова обосновка.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Република България и проектът на доклад са
публикувани на Интернет страницата на МВР и на портала за обществени консултации.
Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в
Република България са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация както и по реда на чл. 3, ал. 4, т. 2 от
Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по
въпросите на Европейския съюз.
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Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
ПРЕДЛАГАМ:
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.
(Обн., ДВ. бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.)

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ
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