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Глава трета.
ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 22. (1) Пребиваването на чужденците в Република България се
осъществява въз основа на:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) издадена виза по чл. 9а, ал. 2;
2. международни договори за безвизов или облекчен визов режим;
3. разрешение на службите за административен контрол на чужденците.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разрешението
по ал. 1, т. 3 се издава след писмено становище от Държавна агенция
"Национална сигурност".
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Чужденците пребивават в
Република България:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) краткосрочно - до три месеца в
рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната; срокът
на краткосрочно пребиваване въз основа на издадена виза може да бъде
продължен еднократно от службите за административен контрол на чужденците
по причини от хуманитарен характер или по причини, свързани с извънредни
обстоятелства, или по сериозни лични причини;
2. продължително - с разрешен срок до една година;
3. дългосрочно - с разрешен първоначален срок 5 години и възможност
за подновяване след подадено заявление;
4. постоянно - с разрешен неопределен срок.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Сроковете по ал.
1, т. 1, 2 и 4 не се прилагат за чужденците, получили закрила по Закона за
убежището и бежанците.
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) Чужденците - служители в
дипломатическо или консулско представителство или в международна
организация, акредитирана в Република България, които се ползват с
дипломатически или консулски имунитет, пребивават на територията на
Република България с разрешение за пребиваване, което се издава от
Министерството на външните работи по реда на чл. 59, ал. 5 от Закона за
българските лични документи. По същия ред се издава и разрешение за
пребиваване на деца от 14- до 21-годишна възраст, а за деца до 14-годишна
възраст се издава разрешение за пребиваване с положен визов стикер.
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) При необходимост от продължаване
срока на документите и визовия стикер по ал. 3 Министерството на външните
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работи издава нов документ със срок на валидност до края на задграничния
мандат на служителя или издава нов визов стикер със срок на валидност, който
не надвишава разрешения престой на родителя.
Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) Разрешение за продължително
пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1
и:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от
01.01.2002 г.) желаят да извършват работа по трудово правоотношение след
разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 9
от 2011 г.) осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения
ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места
за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, освен когато е
уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в
сила за Република България;
3. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)
4. са чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната по силата на
международни договори, по които Република България е страна;
5. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) имат
основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване;
6. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) са представители на чуждестранни
търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена
палата;
7. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2003 г.) са финансово осигурени родители на
постоянно пребиваващи в страната чужденци или на български гражданин;
8. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) са постъпили на
продължително лечение в лечебно заведение и разполагат с финансови
средства за лечение и издръжка;
9. са кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване
и имат акредитация в Република България;
10. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) са получили право на пенсия съгласно
законодателството на Република България, държавата си на произход или
друга държава и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната;
11. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., отм. - ДВ, бр. 9 от
2011 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.);
13. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) са членове
на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или
постоянно пребиваване;
14. (нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр.
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63 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г., изм. - ДВ, бр.
23 от 2013 г.) са родители на чужденец или са във фактическо извънбрачно
съжителство с чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване
на основание чл. 23, ал. 3;
15. (нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от
01.01.2002 г.) желаят да извършват дейност на свободна практика след
разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в
съответствие с чл. 24а;
16. (нова - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр.
109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) желаят да извършват дейност с
нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието при
условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието,
съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна
агенция "Национална сигурност";
17. (нова - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) са получили статут на специална
закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора;
18. (нова - ДВ, бр. 29 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) са членове на
семейството на български гражданин по чл. 2, ал. 6;
19. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) са вложили сума не по-малка от 600 000
лв. - за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху
недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е
собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско
дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на
това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти
в страната на тази стойност; към датата на подаване на заявлението за
разрешение за продължително пребиваване чужденецът или юридическото
лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да е постъпила по сметка в
българска лицензирана кредитна институция, а ако имотите са придобити със
заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25 на
сто;
20. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) са извършили инвестиция в
икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за
насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско
дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или
акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала
на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни
материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са
разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за
срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) За получаване
на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат
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осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване,
достатъчни средства за издръжка, без да прибягват до системата за социално
подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата,
минималната стипендия или минималната пенсия съгласно законодателството
на Република България за срока на пребиваване. При първоначално подаване
на заявление за разрешение за пребиваване лицата, навършили 18 години, с
изключение на лицата без гражданство, представят и свидетелство за
съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на
обичайното им пребиваване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Заявлението
за издаване на разрешение за продължително пребиваване се разглежда в
срок до 14 дни от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност
и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да
бъде удължен с един месец. Редът за издаване на разрешението се определя с
правилника за прилагане на закона.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) За чужденците, кандидатстващи на
основание ал. 1, т. 17, не се изисква виза по чл. 15, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) При прекратяване на брака на
членовете на семейството на продължително, дългосрочно или постоянно
пребиваващ чужденец може еднократно да бъде издадено самостоятелно
разрешение за продължително пребиваване. В случаите на развод
самостоятелно разрешение за продължително пребиваване може да бъде
издадено, ако бракът е продължил не по-малко от две години на територията
на страната.
(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) При условията на ал. 5 самостоятелно
разрешение за продължително пребиваване може да бъде издадено и на
членовете на семейството на български гражданин по чл. 2, ал. 6, т. 1, 2 и 3.
(7) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) При наличието на извънредни
обстоятелства на членовете на семейството на продължително, дългосрочно
или постоянно пребиваващ чужденец и на членовете на семейството на
български гражданин по чл. 2, ал. 6, т. 1, 2 и 3 се издава еднократно
самостоятелно разрешение за продължително пребиваване.
Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила
от 01.01.2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2003 г.) Чужденец, който желае да
пребивава продължително на територията на Република България с цел
извършване на дейност на свободна практика, може да получи виза за
дългосрочно пребиваване или разрешение за продължително пребиваване, ако
отговаря на законоустановените изисквания за влизане и пребиваване в
страната и представи пред дипломатическите и консулските представителства,
съответно пред службите за административен контрол на чужденците,
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следните документи:
1. молба по образец;
2. разрешение за извършване на дейност на свободна практика.
(2) Разрешенията за извършване на дейност на свободна практика се
издават от органите на Министерството на труда и социалната политика.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
Условията и редът за издаване, отказ и отнемане на разрешения за
извършване на дейност на свободна практика от чужденци се определят с
наредба, издадена от министъра на труда и социалната политика, съгласувано
с министъра на вътрешните работи, министъра на финансите и председателя
на Държавна агенция "Национална сигурност".
(4) Не се издава виза за продължително пребиваване с цел извършване
на дейност на свободна практика на чужденец в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 13 и 16.
(5) Чужденците, които отговарят на законоустановените изисквания за
извършване на съответната дейност на свободна практика, се освобождават от
издаването на разрешение, когато това е предвидено в международен договор,
по който Република България е страна.
Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2007 г.) (1) Разрешение за продължително
пребиваване могат да получат и чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал.
1 и са научни работници със сключено споразумение за прием с
научноизследователска организация със седалище в Република България за
разработване на научноизследователски проект, включена в националния
списък на научноизследователските организации по смисъла на Директива
2005/71/ЕО на Съвета относно специфична процедура за прием на граждани от
трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност.
(2) Разрешението за продължително пребиваване на лицата по ал. 1 се
издава за срок от една година, като се подновява при наличие на основания за
преиздаването
му.
В
случай
че
срокът
за
разработване
на
научноизследователския проект е по-малък от една година, разрешението за
пребиваване се издава за срока на продължителност на проекта.
(3) За получаване на разрешение за продължително пребиваване в
Република България при условията на ал. 1 чужденецът представя пред
службите за административен контрол на чужденците редовен документ за
задгранично пътуване и подава:
1. молба по образец;
2. документ за платена държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за
държавните такси;
3. фотокопие от страницата на документа за задгранично пътуване със
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снимката, личните данни, входната виза и щемпела от последното му влизане в
страната;
4. писмени доказателства за осигурено жилище за времето на
пребиваване в страната;
5.
заверено
копие
от
споразумението
за
прием
с
научноизследователска организация, регистрирана в Република България по
законоустановения ред.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) На научните работници се издава
разрешение за продължително пребиваване при наличието на условията по чл.
24, ал. 2.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Молбата се разглежда и
решава в срок до 7 работни дни, като решението се съобщава писмено на
чужденеца.
(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 74
от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Условията и редът за включване
на научноизследователски организации със седалище в Република България в
списъка по ал. 1 се определят с наредба на министъра на образованието и
науката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Разрешение за продължително
пребиваване могат да получат и членовете на семействата на научните
работници на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 с продължителност на валидност на
разрешението съобразно срока на разрешителното за пребиваване, издадено
на научния работник.
(8) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Чужденец, който е приет като научен
работник в друга държава членка, може да извършва част от своите научни
изследвания в Република България за срок до три месеца на основание на
споразумението за прием, сключено в първата държава членка, което той
трябва да представи пред службите за административен контрол на
чужденците заедно с валидно разрешение за пребиваване, издадено от
първата държава членка. Чужденецът следва да има достатъчни средства за
издръжка, без да прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не
по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия съгласно
законодателството на Република България за срока на пребиваване.
(9) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Чужденец, който е приет като научен
работник в друга държава членка, може да извършва част от своите научни
изследвания в Република България за срок по-дълъг от три месеца. В този
случай му се издава разрешение за продължително пребиваване при
условията на ал. 3 и 4.
Чл. 24в. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Разрешение за продължително
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пребиваване могат да получат и чужденците, които притежават виза по чл. 15,
ал. 1 и са приети за редовно обучение във висше училище, ученици, приети на
територията на страната за обучение в средната степен на образование в
рамките на програма за обмен или като стажанти без възнаграждение.
(2) На чужденец, който вече е приет в качеството си на студент в
държава - членка на Европейския съюз, и който кандидатства да провежда част
от курса на обучение, с който е ангажиран, или кандидатства да го допълни със
свързан с него учебен курс в Република България, се издава разрешение за
продължително пребиваване със срок, съобразен с продължителността на
учебните занятия.
(3) Редът за издаване на разрешенията по ал. 1 и 2 се определя с
правилника за прилагане на закона.
Чл. 24г. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Статут на дългосрочно
пребиваване се предоставя на чужденец, който е пребивавал законно и без
прекъсване на територията на Република България в рамките на 5 години
преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване.
След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен,
доколкото не са възникнали основания за отнемането му по чл. 40.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.) Периодите на пребиваване на лицата по
чл. 23, ал. 3 и на лицата, пребиваващи изключително на основание от
временно естество като работещи по програми au pair, сезонни работници,
доставчици на презгранични услуги, работници или служители, командировани
от доставчик на услуги, за осигуряване на презгранични услуги, или когато
разрешението им за пребиваване е формално ограничено, не се отчитат при
изчисляване на периода на пребиваване по ал. 1.
(3) При изчисляване на периода на пребиваване по ал. 1 се отчита само
половината от времето на пребиваване на чужденците като студенти, ученици
или стажанти на основание чл. 24в.
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Статут на
дългосрочно пребиваване може да се предостави и на чужденец, който се
ползва от международна закрила.
(5) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) По отношение на
чужденците с предоставена международна закрила при изчисляване периода
на пребиваване по ал. 1 се включва и половината от срока на пребиваване,
считано от датата на подаване на заявление за предоставяне на международна
закрила до датата на издаване на български документ за самоличност съгласно
Закона за българските лични документи или целият срок на пребиваване между
посочените дати, ако той е повече от 18 месеца.
(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Притежаването
на разрешение за пребиваване в друга държава членка на основание
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предоставена закрила, различна от международна закрила, или наличието на
висящо производство за издаване на такова разрешение не е основание за
предоставяне статут на дългосрочно пребиваване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Наличието на
висящо производство за предоставяне на международна закрила не е
основание за предоставяне на статут на дългосрочно пребиваване.
(8) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.)
Периодите на отсъствие от територията на Република България не прекъсват
периода, посочен в ал. 1, и се отчитат при изчисляването му, когато са под 6
последователни месеца и не надхвърлят общо 10 месеца за 5-годишния
период.
(9) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) За
предоставяне на статут на дългосрочно пребиваване чужденецът трябва да
представи доказателства, че разполага за себе си и за членовете на своето
семейство с достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата
за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната работна
заплата и минималната пенсия, както и че притежава задължителна здравна
осигуровка или застраховка за срока на пребиваване съгласно
законодателството на Република България.
(10) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.)
Компетентният орган на Министерството на вътрешните работи взема решение
по заявлението за предоставяне на статут на дългосрочно пребиваващ в срок
до три месеца от депозирането му. При правна и фактическа сложност и при
необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да
бъде продължен с два месеца.
(11) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) При
предоставяне на статут на дългосрочно пребиваващ на чужденеца се
предоставя информация за правата и задълженията, произтичащи от този
статут.
(12) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.)
Редът за разглеждане на заявлението се определя с правилника за прилагане
на закона.
Чл. 24д. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) На чужденец, получил статут на
дългосрочно пребиваващ, се издава разрешение за пребиваване на
дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз. Това разрешение е със срок на
валидност 5 години, като при изтичането му се подновява след представяне на
заявление. Изтичането на срока на разрешението за пребиваване на
дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз не е основание за отнемане или
загуба на този статут.
(2) Разрешението за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в
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Европейския съюз се издава въз основа на лично подадено заявление.
Разрешението се издава съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №
1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на
разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни. В полето "тип
разрешение" се отбелязва "дългосрочно пребиваващ в ЕС".
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) При издаване на
разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз
чужденец с предоставена международна закрила в полето "забележка" се
отбелязва международната закрила, предоставена от Република България, и се
посочва датата на предоставянето й.
Чл. 24е. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Членовете на семейството на
дългосрочно пребиваващия чужденец могат да получат разрешение за
продължително пребиваване със срок една година с възможност за
подновяване, без да се надхвърля разрешеният срок на пребиваване на
титуляря.
(2) За издаване на разрешение за пребиваване на членовете на
семейството следва да бъдат изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2.
(3) (Относно изречение второ в сила от 01.06.2011 г.) След 5-годишно
пребиваване на територията на Република България и при условие, че
съпругът/съпругата и навършилите пълнолетие деца на пребиваващ в страната
чужденец не са получили разрешение за пребиваване по причини, различни от
събиране на семейството, имат право да получат самостоятелно разрешение
за дългосрочно пребиваване, независимо от това на титуляря, ако са налице
основанията по чл. 24г. При изчисляване периода на пребиваване на членовете
на семейството на притежател на синя карта на ЕС пребиваването в различни
държави членки може да се натрупва съгласно условията на чл. 33м, ал. 1.
(4) При прекратяване на брака децата на дългосрочно пребиваващия и
другият родител имат право на самостоятелно разрешение за продължително
пребиваване, ако отговарят на условията по чл. 24, ал. 2 и когато децата са
записани в училище от системата на народната просвета или във висше
училище до приключване на учебната година или до приключване на курса на
обучение.
(5) Редът за издаване на разрешението по ал. 1 - 4 се определя с
правилника за прилагане на закона.
Чл. 24ж. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) В случаите по чл. 40, ал. 1, т. 6, 9
и 11 може да бъде възстановено правото на дългосрочно пребиваване в
Република България по опростена процедура, регламентирана с правилника за
прилагане на закона.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на
трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Търговско-промишлена палата - Враца и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия
орган

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни
Агенция по заетостта

Проект
„New Link – доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни”

(2) Процедурата по ал. 1 се прилага спрямо лицата по чл. 40, ал. 1, т. 9,
които са пребивавали във втората държава членка с цел обучение.
Чл. 24з. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) (1) Разрешение за продължително
пребиваване могат да получат и незаконно пребиваващи чужденци, които са
участници във висящо административно или наказателно производство,
образувано по чл. 227, ал. 3 и 5 от Наказателния кодекс - до приключване на
производството.
(2) Срокът на разрешеното пребиваване по ал. 1 не се отчита при
изчисляване срока на пребиваване за получаване на постоянно или
дългосрочно пребиваване.
Чл. 24и. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 24.12.2013 г.) (1)
Разрешение за продължително пребиваване и работа тип "Единно разрешение
за пребиваване и работа" могат да получат чужденци, които отговарят на
условията за получаване на разрешение за работа по смисъла на Закона за
насърчаване на заетостта и които притежават виза по чл. 15, ал. 1 или
разрешение за пребиваване на друго основание в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на
разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни.
(2) Разрешението за пребиваване и работа тип "Единно разрешение за
пребиваване и работа" се издава след решение на органите на Министерството
на труда и социалната политика за срок една година, като се подновява при
наличие на основания за преиздаването му. В случай че срокът на трудовия
договор е по-малък от една година, разрешението се издава за срока на
продължителността на договора.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава при прилагане на единна
процедура за кандидатстване и по ред, определен с правилника за прилагане
на закона.
(4) На притежателя на единното разрешение се издава разрешение за
пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета
от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за
гражданите на трети страни, като в полето "тип разрешение" се отбелязва
"единно разрешение за пребиваване и работа".
Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Разрешение
за постоянно пребиваване могат да получат чужденците:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) от български произход;
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) пет години след
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сключването на граждански брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец
и пребивавали законно и непрекъснато за срок 5 години на територията на
страната;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) малолетни и непълнолетни деца на
постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.)
родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон
издръжка и са пребивавали законно и непрекъснато за срок три години на
територията на страната;
5. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., нова - ДВ, бр.
23 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) които са пребивавали законно и без
прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5
години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този
период не са отсъствали повече от 30 месеца, като в случаите по чл. 24в се
отчита само половината от времето на пребиваване;
6. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) вложили над 1
000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер чрез придобиване на:
а) акции на български търговски дружества, търгувани на български
регулиран пазар;
б) облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях
инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до
падежа, не по-кратък от 6 месеца;
в) право на собственост върху обособена част от имуществото на
българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско
участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
г) дялове или акции, собственост на държавата или общините в
българско
търговско
дружество
по
Закона
за
приватизация
и
следприватизационен контрол;
д) българска интелектуална собственост - обекти на авторското право и
сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски
марки, марки за услуги и промишлен дизайн;
е) права по концесионни договори на територията на Република
България;
7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) вложили в капитала на българско
търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не
по-малка от 6 000 000 лв.;
9. (нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2009 г.)
които не са лица от български произход, родени на територията на Република
България, изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби
или по собствено желание и желаят трайно да се установят на територията на
страната;
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на
трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Търговско-промишлена палата - Враца и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия
орган

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни
Агенция по заетостта

Проект
„New Link – доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни”

10. (нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2009 г.)
които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на
територията на Република България и чийто родител е сключил граждански
брак с български гражданин;
11. (нова - ДВ, бр. 29 от 2007 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 36 от 2009 г.)
членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали
непрекъснато на територията на Република България през последните пет
години;
12. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) които до 27 декември 1998 г. са влезли,
пребивават и не са напускали територията на Република България или са
родени на територията на Република България и не са признати за граждани на
бившите съветски републики; за тази категория лица не се прилага изискването
на чл. 15, ал. 1;
13. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) които
извършват дейност и са сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на
инвестициите, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма в съответствие с чл. 25в;
14. (нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) малолетни и
непълнолетни деца, родени и изоставени от родител/и - чужд/и гражданин/ни,
на територията на Република България, които са настанени в институция или
други алтернативни социални услуги от резидентен тип като мярка за закрила;
15. (нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) малолетни и
непълнолетни деца, изоставени от родител/и - чужд/и гражданин/ни, на
територията на Република България, които са настанени в институция или
други алтернативни социални услуги от резидентен тип като мярка за закрила;
16. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) извършили инвестиция в страната чрез
внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500
000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и
притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на
вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални
активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10
работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването,
удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр.
43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Редът за установяване на обстоятелства и
условията по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Компетентният орган на Министерството
на вътрешните работи взема решение по заявлението за предоставяне на
разрешение за постоянно пребиваване в срок до три месеца от депозирането
му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на
допълнителни документи този срок може да бъде продължен с два месеца.
Редът за издаване на разрешението се определя с правилника за прилагане на
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закона.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) В случаите на ал. 1, т. 13 и 16, за целите
на оценката при издаването на удостоверението от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма могат да послужат годишните финансови
отчети и доклади за дейността на предприятието, заверени от одитор,
регистриран по Закона за независимия финансов одит, справките от
Националната агенция за приходите, общините, и/или други относими
документи, представени от инвеститора или чужденеца, или събрани служебно.
Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) Разрешение за пребиваване в
Република България, без да са налице изискванията на този закон, могат да
получат чужденците, които имат заслуги към Република България в
обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност,
науката, технологията, културата или спорта.
Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Право
на пребиваване в Република България, когато не са налице изискванията на
този закон, могат да получат и членовете на семейството на чужденец, на
когото при условията и по реда на Закона за убежището и бежанците е:
1. предоставено убежище или статут на бежанец;
2. предоставен хуманитарен статут;
3. предоставена временна закрила.
(2) На членовете на семейството по ал. 1 се издава разрешение за
продължително пребиваване след разрешение за събиране на семейството,
издадено при условията и по реда на Закона за убежището и бежанците.
Разрешението за пребиваване е със срок една година с възможност за
подновяване, без да се надвишава срокът на пребиваване на титуляря.
Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) (1) Разрешение за постоянно
пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 може да получи чужденец, който
извършва дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила
сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект по
реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите.
(2) В българското търговско дружество с инвестиция, получила
сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите,
чужденецът по ал. 1 трябва да е:
1. съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто или
повече от регистрирания капитал на дружеството;
2. представляващ дружеството или прокурист, вписан в търговския
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регистър, или
3. нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна
функция в научноизследователската, производствената, маркетинговата или
друга основна дейност на предприятието или друга дейност, необходима за
целите на инвестицията.
(3) Не по-късно от третата година от датата на започване на работата
по инвестиционния проект компетентният орган на търговското дружество по
ал. 2 удостоверява, че е достигнат минималният праг за издаване на
сертификат за инвестиция клас Б по реда на Закона за насърчаване на
инвестициите по отношение на извършените и въведени в експлоатация
инвестиции и/или създадената заетост като средносписъчен брой на
персонала.
(4) Общият брой на лицата по ал. 2, които могат да получат разрешение
за пребиваване в страната на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с
изпълнението и поддържането на един инвестиционен проект, е:
1. до изпълнение на изискването по ал. 3 - до три лица;
2. след изпълнение изискването по ал. 3, през периода на поддържане
на инвестицията и работните места - до 8 лица.
(5) За българското търговско дружество и за лицето по ал. 2 се прилагат
изискванията на чл. 13 от Закона за насърчаване на инвестициите.
(6) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма издава
удостоверение за изпълнението на изискванията по ал. 2 - 5, което да послужи
пред службите за административен контрол на чужденците. Удостоверението
се издава след мотивиране от българското търговско дружество по ал. 2 на
необходимостта от пребиваване на чужденеца за изпълнението и
поддържането на инвестицията и след поемане на задължение от дружеството
за незабавно информиране на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма в случай на прекратяване на отношенията с физическото лице.
Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ,
бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Отказва се
издаване на разрешение за пребиваване или продължаване срока на
пребиваване в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4, 6 - 11, 14, 16, 19 - 23.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр.
9 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 24.12.2013 г.) Отказва се
издаване на разрешение за пребиваване или продължаване на срока за
пребиваване в страната на чужденец, за когото е установено, че не отговаря на
условията по чл. 24, 24а - 24г, 24е, 24з, 24и, 25, 25б, 33а, 33г и 33к - 33м.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр.
9 от 2011 г.) Отказва се издаването на разрешение за пребиваване или
продължаване срока на пребиваване на чужденец, който е сключил брак с
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български гражданин или с чужденец или който е осиновен от български
гражданин или от чужденец, получил разрешение за пребиваване, ако са
налице данни, че бракът е сключен или осиновяването е извършено
единствено с цел заобикаляне на нормите, регламентиращи режима на
чужденците в Република България, и получаване на разрешение за
пребиваване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)
Преценката за отказ на разрешението по ал. 3 се извършва от службите за
административен контрол на чужденците въз основа на данни, даващи
основание да се направи обоснован извод, че бракът е сключен или
осиновяването е извършено единствено с цел заобикаляне на нормите,
регламентиращи режима на чужденците в Република България, и получаване
на разрешение за пребиваване. Такива данни могат да бъдат:
1. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) обстоятелството, че съпрузите или
осиновеният и осиновителят не живеят заедно;
2. липсата на принос към задълженията, произтичащи от брака;
3. обстоятелството, че съпрузите не са се познавали преди сключването
на брака;
4. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) даването на противоречиви сведения за
лични данни на другия съпруг или осиновения (име, адрес, националност,
професия), за обстоятелствата на запознанството им или за друга важна лична
информация;
5. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) обстоятелството, че съпрузите или
осиновеният и осиновителят не говорят на език, разбираем и от двамата;
6. заплащането на парична сума за сключването на брака извън
обичайната зестра;
7. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) наличието на предишни бракове или
осиновявания, сключвани с цел заобикаляне на нормите, регламентиращи
режима на чужденците;
8. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) обстоятелството, че бракът е сключен или
осиновяването е извършено, след като чужденецът е получил разрешение за
пребиваване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г.) Данните по
ал. 4 могат да се установяват чрез интервюта, провеждани от служители на
службите за административен контрол на чужденците, от изявления на
засегнатите или на трети лица, по документален път или от извършени от
държавни органи проверки и разследвания. Службите за административен
контрол на чужденците задължително изслушват засегнатите лица.
(6) (*)(Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19
разрешение за пребиваване може да бъде издадено по причини от
хуманитарен характер или свързани с изпълнението на международни
задължения след консултиране с държавата членка, подала сигнала за отказ за
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влизане.
(7) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Появата на заболявания след
първоначалното издаване на разрешение за пребиваване съгласно глава трета
"а" на чужденец и на членовете на неговото семейство, както и след издаване
на разрешение за пребиваване на членовете на семейството на чужденец на
основание събиране на семейството, не може да бъде основание за отказ за
продължаване срока на пребиваване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Отказът за предоставяне на статут на
дългосрочно пребиваване не може да се основава на обстоятелствата по чл.
10, ал. 1, т. 8. При преценка на отказ за предоставяне на статут на дългосрочно
пребиваване се отчитат продължителността на пребиваване на чужденеца в
Република България, възрастта, здравословното състояние, семейното
положение, социалната интеграция, съществуващи връзки в страната или
липсата на връзки с държавата по произход.
(9) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Отказът за издаване на разрешение за
пребиваване или продължаване срока на пребиваване се мотивира, съобщава
се на заинтересованите лица и може да се оспорва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2005 г., отм. ДВ, бр. 63 от 2005 г.)
Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г.)
(2) Срокът за пребиваване на чужденците може да бъде продължен наймного до 6 месеца преди изтичането на валидността на националните
документи за задгранично пътуване.
Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г.)
Държавните органи, които по силата на нормативен акт извършват регистрация
на чужденци или на дейности, осъществявани от чужденци, са длъжни да
проверяват вида и основанието на визите, издадени на чужденците. При
констатиране на несъответствия между исканата регистрация и вида и
основанието на издадената виза регистрацията не се извършва и незабавно се
уведомяват службите за административен контрол на чужденците и Държавна
агенция "Национална сигурност".
Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) (1) Длъжностните лица, които в
резултат на извършваната от тях дейност констатират промяна в правното
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положение или в дейността на чужденците, са длъжни незабавно да уведомят
службите за административен контрол на чужденците.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) В случаите на отнемане или прекратяване
на правото на постоянно или дългосрочно пребиваване на чужденец службите
за административен контрол на чужденците незабавно уведомяват органите за
гражданска регистрация.
Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм.
- ДВ, бр. 11 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2005 г., изм. - ДВ, бр.
36 от 2009 г.) Физическо или юридическо лице, предоставило подслон на
чужденец, в срок до 5 дни след предоставянето на подслона писмено
уведомява службата за административен контрол на чужденците или
районното управление на Министерството на вътрешните работи по
местонахождението си за това обстоятелство, като съобщава имената, датата
на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на
чужденеца.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Лице, осъществяващо хотелиерска
дейност, или негов служител при настаняване на чужденец го регистрира
незабавно в специален регистър. Информацията за настанените чужденци се
предоставя ежедневно от това лице в срок до 06,00 часа в службата за
административен контрол на чужденците или в районното управление на
Министерството на вътрешните работи по местонахождението на хотела.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от
01.01.2006 г.)
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в
сила от 01.01.2006 г.)
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2005
г., в сила от 01.01.2006 г.) Пребиваването в Република България на лицата по
чл. 18, ал. 2 и по чл. 24, ал. 1, т. 14 не се включва в необходимия срок за
получаване на разрешение за постоянно пребиваване или за придобиване на
българско гражданство по натурализация.
Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2002 г., в
сила от 01.12.2002 г.) На чужденец, ненавършил 18-годишна възраст, който е
влязъл в страната на законно основание без придружител - родител или друго
пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай, или с
придружител, но е бил изоставен от него и не е поискал закрила по Закона за
убежището и бежанците, може да бъде разрешено продължаване на
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пребиваването на територията на Република България.
(2) Държавната агенция за закрила на детето временно осигурява на
чужденците по ал. 1 необходимата материална подкрепа и грижи за
задоволяване на основните им жизнени потребности, медицинска помощ и
надлежно попечителство, включително юридическа помощ и представителство,
както и достъп до безплатно образование в български държавни и общински
училища до окончателното решаване на въпроса за пребиваването им в
страната, но не и след навършването на 18-годишна възраст.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) В случаите, когато на чужденците по ал. 1
не бъде разрешено продължаване на пребиваването на територията на
Република България, те се връщат на член на техните семейства, на определен
настойник или на подходящи приемни центрове в държавата си на произход, в
трета държава, готова да ги приеме, или в държава, задължена да ги приеме,
по силата на спогодба за предаване и обратно приемане с Република
България, при условие че там животът и свободата им не са застрашени и те не
са изложени на опасност от преследване, от изтезание или от нечовешко или
унизително отношение.
Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ,
бр. 9 от 2011 г.) Чужденците, които пребивават продължително, дългосрочно и
постоянно в Република България, удостоверяват самоличността си по ред,
определен със закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Чужденците,
които пребивават продължително, дългосрочно и постоянно в Република
България, включително тези, които са загубили гражданството си,
удостоверяват правото си на пребиваване в Република България с разрешение
за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на
Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за
пребиваване за гражданите на трети страни.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) За издаване на разрешение за
продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване националният
документ за задгранично пътуване на чужденеца следва да е валиден не помалко от 6 месеца считано от датата на подаване на заявлението за издаване
на разрешение за пребиваване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)
Редът за издаване на разрешението за пребиваване по ал. 2 се определя с акт
на Министерския съвет.
Чл. 30. Чужденец, чийто документ за задгранично пътуване или
заместващ го документ е изгубен или унищожен, е длъжен незабавно да
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уведоми за това службите за административен контрол на чужденците.
Чл. 31. (1) Документите за задгранично пътуване на чужденец могат да
бъдат временно отнети:
1. от съответните органи на съдебната власт, когато има образувано
наказателно производство за извършено престъпление от общ характер;
2. от съответните длъжностни лица при настаняване в местата за
изпълнение на наказанието лишаване от свобода;
3. от органите на Министерството на вътрешните работи, когато има
основателно съмнение, че са неистински или преправени;
4. от органите на Министерството на вътрешните работи, когато е
издадена заповед за експулсиране, принудително отвеждане до границата или
екстрадиране от страната;
5. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г.)
6. от органите на Министерството на вътрешните работи в случаите на
върнати от друга страна чужденци.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 длъжностните лица, иззели
документите на чужденеца, съставят протокол, въз основа на който службите за
административен контрол на чужденците издават временен документ,
установяващ самоличността на лицето.
(3) Документът за задгранично пътуване се връща на чужденеца, когато
отпаднат основанията за временното му отнемане.
(4) Не могат да бъдат отнемани документите за задгранично пътуване
на чужденци, които се ползват с дипломатически имунитет в Република
България, освен ако е предвидено друго в международните договори, по които
Република България е страна.
Чл. 32. Документите за задгранично пътуване на чужденците не могат
да се дават или приемат в залог, както и да се преотстъпват или използват от
друго лице.
Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Чужденците, на които е разрешено
дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, и членовете на
семейството на чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване,
могат да постъпват на работа по реда, установен за българските граждани.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Чужденците,
пребиваващи краткосрочно или продължително на територията на Република
България, могат да осъществяват дейност по трудово правоотношение или
като командировани лица само след получаване на разрешение или
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регистрация от органите на Министерството на труда и социалната политика.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 70
от 2013 г., в сила от 24.12.2013 г.) Чужденците, получили разрешение за работа
или регистрация съгласно ал. 2 или единно разрешение за пребиваване и
работа по чл. 24и, могат да извършват трудова дейност само при работодателя
или местното лице и за срока, определени с разрешението за работа или
регистрацията.
Глава трета.
"А" ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ, ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА
ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (НОВА - ДВ, БР. 29 ОТ 2007 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 9
ОТ 2011 Г.)
Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)
Чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава членка на Европейския съюз, може да получи разрешение за продължително
пребиваване в Република България:
1. ако е работник, служител или самостоятелно заето лице в Република
България;
2. с цел обучение, включително професионално обучение, в учебно
заведение;
3. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) с друга цел.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Разрешение за продължително
пребиваване се издава на чужденеца по ал. 1, ако отговаря на условията по чл.
24, ал. 2 и представи:
1. разрешение за работа в Република България - ако е работник или
служител;
2. документи, че има разрешение за извършване на дейност на
свободна практика и разполага с необходимите финансови средства за
упражняване на стопанска дейност - ако е самостоятелно заето лице;
3. удостоверение от учебното заведение, че е приет за обучение за
съответната учебната година - ако пребиваването е с цел обучение;
4. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) документи относно обстоятелствата по чл.
24, ал. 2.
Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) В
срок до три месеца от влизането му на територията на Република България
чужденецът по чл. 33а, ал. 1 подава пред службите за административен
контрол на чужденците заявление за издаване на разрешение за
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продължително пребиваване на територията на Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Заявлението се изпраща по служебен
път на дирекция "Миграция" - МВР, която го разглежда в срок до 4 месеца от
датата на подаването му.
(3) Когато към заявлението не са приложени документите по чл. 33а, ал.
2 или случаят представлява фактическа сложност, срокът може да бъде
удължен с не повече от три месеца. В тези случаи органите за
административен контрол на чужденците уведомяват незабавно чужденеца за
това.
(4) Редът за разглеждане на заявлението се определя в правилника за
прилагане на закона.
Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)
Разрешението за продължително пребиваване се издава за срок от една
година.
(2) Разрешението се подновява по молба на чужденеца от службите за
административен контрол на чужденци след изтичането на срока му.
Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)
Когато чужденецът по чл. 33а, ал. 1 има разрешение за пребиваване в
Република България и има семейство, създадено в държавата - членка на
Европейския съюз, която е издала разрешението му за дългосрочно
пребиваване, членовете на неговото семейство имат право да го придружават
или да се присъединяват към него.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) За получаване на разрешение за
продължително пребиваване на членовете на семейството те представят в
териториалната служба за административен контрол на чужденците:
1. редовен документ за задгранично пътуване;
2. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) документите по чл. 24, ал. 2 с изключение
на документите за осигурено жилище;
3. своето разрешение за дългосрочно пребиваване или разрешение за
пребиваване в другата държава - членка на Европейския съюз;
4. доказателства, че са пребивавали в качеството си на членове на
семейството на дългосрочно пребиваващ чужденец в другата държава - членка
на Европейския съюз.
(3) Срокът на пребиваване на членовете на семейството се определя от
срока на пребиваване на чужденеца по чл. 33а, ал. 1.
(4) Когато семейството не е създадено при условията на ал. 1, по
отношение на членовете на семейството на чужденеца по чл. 33а, ал. 1 се
прилагат общите правила за влизане и пребиваване на чужденци в Република
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България.
Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ,
бр. 21 от 2012 г.) Дирекция "Миграция" - МВР, уведомява другата държава членка на Европейския съюз, за предоставеното право на продължително
пребиваване на чужденеца по чл. 33а, ал. 1.
Чл. 33е. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)
Чл. 33ж. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)
Когато са налице основанията за отказ или отнемане на разрешение за
продължително пребиваване, органите на Министерството на вътрешните
работи връщат незабавно и без формалности чужденеца по чл. 33а, ал. 1 или
членовете на неговото семейство в държавата - членка на Европейския съюз, в
която те имат разрешение за дългосрочно пребиваване.
(2) В случаите по ал. 1 органите на Министерството на вътрешните
работи уведомяват компетентните органи на другата държава - членка на
Европейския съюз.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Република
България незабавно и без формалности приема обратно чужденец, на когото е
издала разрешение за дългосрочно пребиваване, и членовете на неговото
семейство, когато от друга държава - членка на Европейския съюз, е отнето или
отказано правото на пребиваване.
Чл. 33з. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в
сила от 01.01.2008 г.) Когато чужденецът по чл. 33а, ал. 1 или членовете на
неговото семейство представляват сериозна заплаха за обществената
сигурност и ред, органите на Министерството на вътрешните работи или на
Държавна агенция "Национална сигурност" могат да ги експулсират от
територията на Европейския съюз и преди те да са получили право на
дългосрочно пребиваване в Република България, след съгласуване с
компетентните органи на другата държава - членка на Европейския съюз, в
която те имат разрешение за дългосрочно пребиваване.
(2) При експулсирането се отчита продължителността на пребиваване
на чужденеца на територията на Република България, възрастта,
здравословното състояние, семейното положение, социалната интеграция,
както и наличието на връзка с държавата на пребиваване или липсата на
връзка с държавата по произход на лицето.
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(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Органите на
Министерството на вътрешните работи или на Държавна агенция "Национална
сигурност" уведомяват компетентните органи на другата държава - членка на
Европейския съюз, за изпълнението на решението за експулсиране.
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Чужденец,
притежаващ разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в
Европейския съюз в първата държава членка на основание предоставена от
тази държава членка международна закрила, която не е отнета, може да бъде
експулсиран и преди да е получил право на дългосрочно пребиваване в
Република България, ако има основания да се смята, че представлява
сериозна заплаха за националната сигурност, или който като осъден с влязла в
сила присъда за тежко престъпление представлява заплаха за обществения
ред.
(5) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) При налагане на
експулсиране на чужденец, получил разрешение за пребиваване на
дългосрочно пребиващ на основание предоставена международна закрила в
друга държава - членка на Европейския съюз, компетентният орган по чл. 44,
ал. 1 чрез органите на Държавната агенция за бежанците отправя запитване до
тази държава членка за потвърждаване наличието на статут на международна
закрила.
(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) При запитване
от друга държава членка Държавната агенция за бежанците предоставя
информация за наличието или липсата на предоставен статут на
международна закрила от Република България в едномесечен срок от
постъпване на запитването.
(7) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) При
потвърждаване статута на международна закрила чужденецът по ал. 5 и
членовете на неговото семейство се връщат незабавно в държавата членка,
предоставила международната закрила.
(8) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Чужденец, чието
присъствие в страната представлява сериозна заплаха за националната
сигурност или който като осъден с влязла в сила присъда за тежко
престъпление представлява заплаха за обществения ред, може да бъде
експулсиран в държава, различна от държавата членка, предоставила статута
на международна закрила, при спазване изискването на чл. 44а, ал. 1.
(9) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Република
България незабавно приема обратно чужденец, на когото е предоставила
международна закрила, както и членовете на неговото семейство, когато от
друга държава - членка на Европейския съюз, е прието решение за
експулсиране.
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Чл. 33и. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) На чужденеца, получил
разрешение за продължително пребиваване в Република България като втора
държава членка, който придобие право на дългосрочно пребиваване при
условията на чл. 24г, може да бъде издадено разрешение за дългосрочно
пребиваване въз основа на постъпило заявление.
(2) Службите за административен контрол на чужденците уведомяват
първата държава членка за предоставеното право на дългосрочно пребиваване
на чужденеца.
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) При издаване на
разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз
на чужденец с предоставена международна закрила в първата държава членка,
в полето "забележка" се отбелязва международната закрила, предоставена от
съответната държава - членка на Европейския съюз, и се посочва датата на
предоставянето й.
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Отбелязването
по ал. 3 се извършва от компетентните органи на Министерството на
вътрешните работи след консултации, проведени от Държавната агенция за
бежанците с първата държава членка, при които е потвърдено, че
предоставеният статут на международна закрила не е отнет с влязло в сила
решение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) При запитване
от друга държава членка Държавната агенция за бежанците предоставя
информация за наличието или липсата на предоставен статут на
международна закрила от Република България като първа държава членка в
едномесечен срок от постъпване на запитването.
(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) При
предоставяне на международна закрила от Република България, преди на
чужденеца да е издадено разрешение за пребиваване на дългосрочно
пребиваващ в Европейския съюз от компетентните структури на
Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците
уведомява държавата членка, която е издала такова разрешение, за
извършване на отбелязване в съответствие с чл. 24д, ал. 3.
(7) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) При
прехвърляне на отговорността за международна закрила към Република
България по отношение на чужденец, на когото е издадено разрешение за
пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз от
компетентните структури на Министерството на вътрешните работи,
отбелязването по ал. 3 се изменя съгласно чл. 24д, ал. 3 в срок до три месеца
от издаването на български документ за самоличност съгласно Закона за
българските лични документи.
(8) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.) Промяна в
полето "забележка" на разрешението за пребиваване на дългосрочно
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пребиваващ в Европейския съюз, издадено от компетентните структури на
Министерството на вътрешните работи, се извършва въз основа на
уведомление от държава членка, че тя е поела отговорността за международна
закрила на чужденеца и преди да е издала такова разрешение. Измененото
разрешение се издава в срок до три месеца от получаване на уведомлението.
Глава трета.
"Б" ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА
ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНАТА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ (НОВА - ДВ, БР. 9 ОТ
2011 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2011 Г.)
Чл. 33к. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ,
бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Разрешение за пребиваване и работа
тип "синя карта на ЕС" могат да получат чужденци, които притежават виза по
чл. 15, ал. 1 и са висококвалифицирани работници по смисъла на Закона за
насърчаване на заетостта.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г., изм. - ДВ,
бр. 70 от 2013 г.) Разрешението за пребиваване и работа тип "синя карта на
ЕС" се издава след решение на органите на Министерството на труда и
социалната политика за срок една година, като се подновява при наличие на
основания за преиздаването му. В случай че срокът на трудовия договор е помалък от една година, разрешението се издава за срока на продължителността
на договора, удължен с три месеца.
(3) Членовете на семейството на притежателя на синя карта могат да
получат разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност,
съответен на срока на пребиваване на притежателя на синя карта на ЕС. За
издаване на разрешение за пребиваване на членовете на семейството следва
да бъдат изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) Разрешението по ал. 1 - 3 се издава при
прилагане на единна процедура за кандидатстване и по ред, определен с
правилника за прилагане на закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) На притежателя на синя карта на ЕС се
издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на
разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето
"тип разрешение" се отбелязва "синя карта на ЕС".
Чл. 33л. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) (1)
Притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава - членка на
Европейския съюз, и пребивавал на територията на тази държава членка 18
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месеца може заедно с членовете на семейството си да пребивава в Република
България за целите на висококвалифицираната трудова заетост. Заявлението
за издаване на синя карта на ЕС в Република България се подава не по-късно
от един месец след влизане на чужденеца на територията на страната.
(2) Ако срокът на валидност на синята карта, издадена в първата
държава членка, изтече по време на производството по издаване на синя карта
на ЕС в Република България, службите за административен контрол на
чужденците издават разрешение за временно пребиваване на чужденеца,
което му дава възможност да продължи законното си пребиваване на
територията на Република България, докато се вземе решение по заявлението
му от компетентния орган.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и когато чужденецът вече е упражнил
правото си на преместване в друга държава членка.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Когато
притежателят на синя карта на ЕС, издадена в друга държава членка, се
премести в Република България съгласно ал. 1 и когато семейството му вече се
е събрало в тази държава членка, на членовете на неговото семейство се
разрешава да го придружат или да се присъединят към него. При съответно
прилагане на разпоредбите на ал. 2 на членовете на семейството на
притежателя на синя карта на ЕС може да бъде издадено разрешение за
временно пребиваване.
Чл. 33м. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) (1)
Притежател на синя карта на ЕС може да получи статут на дългосрочно
пребиваване в Република България, ако е пребивавал 5 години законно и
непрекъснато на територията на държави - членки на Европейския съюз, като
притежател на синя карта на ЕС, от които последните две години на
територията на Република България.
(2) Петгодишният период по ал. 1 не се прекъсва от периоди на
отсъствие на притежателя на синята карта от територията на държави - членки
на Европейския съюз, с цел упражняване на икономическа дейност като заето
или самостоятелно заето лице заради извършването на доброволческа дейност
или заради обучение в страната му на произход, ако тези периоди са по-къси от
12 последователни месеца и общата им продължителност не надхвърля 18
месеца в рамките на 5-годишния срок.
(3) На притежателя на синя карта на ЕС, който е придобил статут на
дългосрочно пребиваващ в Република България, се издава разрешение за
пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета
от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за
гражданите на трети страни, като в полето "забележка" се отбелязва "бивш
притежател на синя карта на ЕС".
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трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на
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Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни
Агенция по заетостта

Проект
„New Link – доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни”

Чл. 33н. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Периодът на
безработица не е основание за отнемане на синя карта на ЕС или за отказ за
продължаване срока на пребиваване на притежателя й, когато не превишава
три последователни месеца или когато не възникне повече от веднъж в
периода на валидност на синята карта на ЕС.
Чл. 33о. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г.) Членовете
на семейството на притежател на синя карта на ЕС могат да получат
самостоятелно разрешение за продължително пребиваване при условията на
чл. 24е, ал. 4.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на
трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Търговско-промишлена палата - Враца и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия
орган

