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Раздел II.
Заетост на чужденци в България (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011
г.)
Чл. 70. (1) Чужденец може да работи по трудово правоотношение или като
командирован в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република
България след получаване на разрешение за работа в съответствие с изискванията,
определени с акт на Министерския съвет или в международен договор, по който
Република България е страна.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) Разрешението по ал. 1 се издава от Агенцията
по заетостта по искане на местен работодател или на местното лице, приемащо на
работа командирован чужденец.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003
г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2010 г.) Не се изисква разрешение за
работа на лицата по чл. 18, ал. 3, както и за морските лица, посочени в чл. 88 от
Кодекса на търговското корабоплаване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2008
г.) Условията и редът за командироване на работници и служители от държавите членки на Европейския съюз, държавите - страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария, както и за допускане на
командировани работници и служители от трети държави в Република България в
рамките на предоставяне на услуги се определят с наредба на Министерския съвет.
Чл. 71. (1) (Предишен текст чл. 71 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007
г.) Разрешение за работа на чужденци се издава за заемането на длъжности, за които
по закон не се изисква българско гражданство:
1. съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на
националния пазар на труда;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011
г.) при условие че общият брой на работещите за местния работодател чужденци не
надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово
правоотношение български граждани, граждани на държави - членки на Европейския
съюз, на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, и на Конфедерация Швейцария и лица по чл. 18, ал. 3 в предходните 12
месеца;
3. когато предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни
от условията за българските граждани за съответната категория труд;
4. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от
2008 г.)
Чл. 72. (1) Разрешението за работа се издава за срок до 1 година.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде продължаван, ако не са отпаднали условията
за първоначално издаване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) За издаване и продължаване на разрешение за
работа за чужденец местният работодател внася такса в размер 600 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) Таксата по ал. 3 внася и местното лице,
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приемащо на работа командирован чужденец.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) За сезонна работа до 6 месеца за
една календарна година и за работа като преподавател в средно или висше училище
таксата е 300 лв.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) За преиздаване на
разрешение за работа поради загубване, повреждане или унищожаване на
документите се заплаща такса в размер 200 лв.
Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) (1) При наемане на
работа или приемане на чужденец работодателят изисква от него да представи
валиден документ за пребиваване, нотариално заверено копие от който съхранява за
срока на наемането или приемането. Работодателят не носи отговорност, ако
представеният му документ се окаже недействителен.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Работодателят уведомява Агенцията по
заетостта за датата на действително започване на работа на чужденеца в 7-дневен
срок.
Чл. 72б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 24.12.2013 г.) (1) Разрешението
за работа по чл. 70 не се издава като отделен документ, а се съдържа в Единното
разрешение за пребиваване и работа, издавано от Министерството на вътрешните
работи съгласно чл. 24и от Закона за чужденците в Република България, за чужденци граждани на трети държави, които:
1. кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа;
2. по силата на Закона за чужденците в Република България и въведените в
него изисквания на ЕС притежават валидно разрешение за пребиваване на
територията на Република България в съответствие с Регламент (ЕО) 1030/2002 на
Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване на
трети страни за цели, различни от трудова заетост;
3. по силата на този закон и въведените в него изисквания на ЕС притежават
валидно разрешение за работа.
(2) Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на
Единното разрешение за пребиваване и работа по ал. 1 се определят с Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Република България.
(3) Агенцията по заетостта дава писмено решение за упражняване на трудова
заетост за издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа от органите на
Министерството на вътрешните работи.
(4) Условията и редът за даване, отказ или оттегляне на решението по ал. 3 се
определят с наредбата по чл. 74, ал. 1.
(5) За даване и продължаване на решението по ал. 3 работодателят внася
такса в размер 400 лв.
Чл. 72в. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 24.12.2013 г.) (1) Упражняването
на трудова заетост от работници - чужденци от трети държави, в Република България
на основата на Единно разрешение за пребиваване и работа е в съответствие с
българското трудово и осигурително законодателство и при условията на чл. 71, ал. 1,
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т. 1 - 3.
(2) Притежателят на Единно разрешение за пребиваване и работа има
правото да бъде информиран за произтичащите от разрешението права.
Чл. 72г. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 24.12.2013 г.) (1) Притежателят
на Единно разрешение за пребиваване и работа е равнопоставен на българските
граждани по отношение на:
1. правата по чл. 74в, ал. 2, т. 1 - 8;
2. правата за ползване на данъчни облекчения при условията и по реда на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Условията по ал. 1 не възпрепятстват налагането на мерки за
административна принуда по глава пета от Закона за чужденците в Република
България.
Чл. 73. (1) (Предишен текст на чл. 73 - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от
15.06.2011 г.) Трудовите и осигурителните отношения на чужденци, наемани на
територията на Република България от местни работодатели, се уреждат по условията
на българското трудово и осигурително законодателство.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Не се разрешава
наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република
България чужденци.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) В случай че
работодател наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република
България чужденец в нарушение на забраната по ал. 2, той му дължи уговореното
възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата, установена за
страната или за съответната икономическа дейност, за период три месеца, освен ако
работодателят или наетото лице не докаже друга продължителност на наемането.
Плащането е дължимо и след завръщането на чужденеца в държавата на обичайното
му пребиваване, включително разходите по превода на плащането.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Ако работодателят не
изплати задължението по ал. 3, наетите на работа незаконно пребиваващи на
територията на Република България чужденци могат да предявят иск срещу него в
давностните срокове по Закона за задълженията и договорите и по реда на
Гражданския процесуален кодекс.
(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Върху изплатеното по
ал. 3 възнаграждение се дължат съответните данъци и осигурителни вноски,
предвидени за наетите лица по българското законодателство.
(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Работодателят поема
разходите за връщане на незаконно пребиваващия чужденец.
(7) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Когато работодателят е
подизпълнител, изпълнителят, чийто пряк подизпълнител е работодателят, както и
всеки следващ изпълнител, чиито подизпълнители са те, когато се установи по
безспорен начин, че са знаели за нарушението на ал. 2 и не са информирали органите
за контрол на чужденците, могат да отговарят заедно с работодателя или вместо него
за задълженията по ал. 3, 4 и 5, както и по чл. 82а.
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Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Министърът на
труда и социалната политика след консултации със социалните партньори и по
препоръка на Националния съвет по трудова миграция може да наложи ограничения
на достъпа на чужденци, включително на висококвалифицирани, до пазара на труда
съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на пазара на труда.
Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Условията и редът за издаване, отказ и
отнемане на разрешения за работа, както и за освобождаване от разрешения за
работа на чужденци; видовете разрешения за работа; допустимата обща
продължителност на заетостта, както и изключенията по чл. 70, ал. 1 и чл. 71, ал. 1, т.
1 и 2 се определят с наредба на Министерския съвет.
(2) Министърът на труда и социалната политика дава указания по прилагането
на международни договори в областта на заетостта, по които Република България е
страна, ако в тях не е предвидено друго.
Раздел III.
Висококвалифицирана заетост на чужденци в България (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011
г., в сила от 15.06.2011 г.)
Чл. 74а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от
2013 г.) (1) При наемане на работа на чужденци за целите на висококвалифицираната
заетост не се издава разрешението по чл. 70, което се съдържа в единното
разрешение за пребиваване и работа тип "синя карта на ЕС", издавано от
Министерството на вътрешните работи съгласно глава трета "б" на Закона за
чужденците в Република България.
(2) Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на синята
карта на ЕС се определят с Правилника за прилагане на Закона за чужденците в
Република България.
Чл. 74б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр.
70 от 2013 г.) Агенцията по заетостта дава писмено решение за упражняване на
висококвалифицирана заетост за издаване на синя карта на ЕС от органите на
Министерството на вътрешните работи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Условията и редът за даване, отказ или
оттегляне на решението по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 74, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) За даване и продължаване на решението по
ал. 1 работодателят внася такса в размер на 400 лв.
Чл. 74в. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр.
70 от 2013 г.) Упражняването на висококвалифицирана заетост от чужденци в
България е в съответствие с българското трудово и осигурително законодателство и
при условията на чл. 71, ал. 1, т. 1 и 3.
(2) Притежателят на синя карта на ЕС е равнопоставен на българските
граждани по отношение на:
1. предоставяните услуги по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3;
2. условията на труд, включително заплащането, уволнението, безопасността
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и здравето при работа, условията за достъп, подчиняването на задължения и
ползването на права на социална сигурност в рамките на правото на Европейския
съюз и други;
3. достъпа до стоки и услуги, включително обществени;
4. образованието и професионалното обучение;
5. плащанията на придобити законоустановени пенсии за старост, свързани с
приходите, в размер, приложим съгласно правото на държавата членка или държавите
членки длъжници при преместване в трета държава, без да се засягат
съществуващите двустранни споразумения;
6. признаването на дипломи за завършено образование;
7. признаването на удостоверения и други доказателства за професионална
квалификация в съответствие със Закона за признаване на професионални
квалификации;
8. свободата на сдружаване, присъединяване и членство в организации на
работници и служители или работодатели, както и в професионални и съсловни
организации, включително по отношение на предоставяните привилегии от такова
членство, освен когато по силата на закон, устав или друг нормативен акт се изисква
българско гражданство.
(3) От правата по ал. 2 се ползват само притежатели на синя карта на ЕС и
членове на техните семейства, които обичайно пребивават на територията на
Република България.
(4) При преместване в друга държава - членка на Европейския съюз,
ползването на правата по ал. 2, т. 1 - 5 се преустановява след получаване на синя
карта на ЕС или на друго разрешение за пребиваване от следващата държава членка,
или при изтичане на срока на пребиваване в България.
(5) Условията по ал. 2 не възпрепятстват налагането на мерки за
административна принуда по глава пета от Закона за чужденците в Република
България.
(6) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Правата по ал. 2, т. 2
- 7 се ползват и от чужденците, получили разрешение за продължително пребиваване
като научни работници по чл. 24б от Закона за чужденците в Република България.
Чл. 74г. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) (1) През първите
две години на законна висококвалифицирана заетост притежателят на синя карта на
ЕС може да упражнява на територията на Република България само дейности,
отговарящи на условията, при които му е издадена синята карта на ЕС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) През периода по ал. 1 притежателят на синя
карта на ЕС може да смени работодателя си само след получаване на писмено
решение от Агенцията по заетостта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Решението по ал. 2 се дава или отказва при
условията и по реда, определени с наредбата по чл. 74, ал. 1.
Чл. 74д. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) (1) В случай че
остане без работа, притежателят на синя карта на ЕС има право в рамките на три
месеца да търси и да започне работа при спазване изискванията на чл. 74г, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) До получаване на решение относно смяната на
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работодателя обстоятелството по ал. 1 не е основание Агенцията по заетостта да
предложи отнемане на синя карта на ЕС.
(3) Правото по ал. 1 може да бъде ползвано еднократно в рамките на срока на
валидност на синята карта на ЕС.
(4) При възникване на обстоятелството по ал. 1 притежателят на синя карта на
ЕС се регистрира в Агенцията по заетостта по реда на чл. 18, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 4 - 6 и в
срока по чл. 18, ал. 5.
(5) Когато не са спазени разпоредбите на ал. 3 и 4, както и условията за
достъп до пазара на труда съгласно наредбата по чл. 74, ал. 1, Агенцията по заетостта
изготвя мотивирано предложение за отнемане или неподновяване на синя карта на
ЕС.
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