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

Проект
„New Link – доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни”
НОРМАТИВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА, ОТНОСНО ЗАЕТОСТТА НА ЧУЖДЕНЦИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вътрешнодържавни нормативни актове:
Закон за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/
Закон за чужденците в Република България /ЗЧРБ/
Закон за висшето образование
Закон за признаване на професионалната квалификация
Закон за туризма
Правилник за прилагане на Закона за чужденците в РБ
Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за
работа на чужденци в Република България
Наредба за условията и реда за командироване на работници или служители от
държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република
България в рамките на предоставяне на услуги
Наредба № 2 от 10.09.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за
извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България
Указания за прилагане на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и
отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България;
Конкретни указания до дирекциите“Бюро по труда” за приемане на документи за
издаване на разрешения за работа на чуждестранни граждани
Национална стратегия за имиграция и интеграция
Актуализирана стратегия по заетостта в Република България
Международни нормативни актове:
Договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Харта на основните права на Европейския съюз
Регламент (ЕИО) № 1612/68 на съвета от 15.10.1968г. за свободно движение на
работници в Общността
Директива2009/50/ЕО на Съвета от 25.05.2009 относно условията за влизане и
пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана
трудова заетост1
Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13.12.2004 г. относно условията за прием на
граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно
обучение или доброволческа дейност
Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична
процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на
научноизследователска дейност
Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на
дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни
Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на
събиране на семейството
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г.
относно признаването на професионалните квалификации
ISCED „Международна стандартна класификация на образованието“ от 1997 г.
ISCO
88
„Международна
стандартна
класификация
на
професиите“
(на нея се базира Националната класификация на професиите)
1
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Конвенция за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование
в европейския регион (N 165 от 1997 г.), наричана за кратко Лисабонската конвенция
Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за
социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните
семейства, които се движат в рамките на Общността.
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета от 14 май 2003 г. за разширяване на
приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО)
№ 574/72 за граждани на трети страни, които законно пребивават в Общността и
които минават границата между държави-членки.
Институционална рамка на миграционната политика:
o Министерство на труда и социалната политика с Дирекция „Свободно движение на
хора, миграция и интеграция”
o Национална служба "Полиция" към Министерство на вътрешните работи и дирекция
„Миграция”
o Дипломатическите мисии на България и службите по трудови и социални въпроси
към посолствата в чужбина2.
o Агенция по заетостта и нейните поделения Дирекциите „Регионална служба по
заетостта” /ДРСЗ/ и Дирекциите „Бюро по труда” /ДБТ/
o Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”
o Министерство на образованието, младежта и науката, респ. Регионалните
инспекторати /РИО МОМН/
o Национален статистически институт
o Национален съвет по трудова миграция
o Държавна агенция за българите в чужбина
o Министерство на правосъдието, към което функционират Съвет по гражданство и
Дирекция „Българско гражданство”
o Министерство на външните работи
(издава визи чрез своите дипломатически и консулски представителства)3.
o Националният център за информация и документация /НАЦИД/
(натоварен с процедурата по академично признаване на дипломи за висше
образование)
o Други със слабо отношение към политиката по заетостта:
Държавната агенция за бежанците (разглежда молбите на търсещите убежище) и
Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет
o Други партньори:
Конфедерация на работодателите и синдикатите в България, Асоциацията на
индустриалния капитал, Конфедерацията на независимите синдикати в България, КТ
„Подкрепа” и неправителствените организации (НПО) както на българското
гражданско общество, така и на имигратските общности: Правна клиника за бежанци
и мигранти, Център за правна помощ „Глас в България”, мигрантска служба към
Български Хелзинкски комитет ,CERMES – Център за миграционни изследвания на
НБУ, Институт Отворено общество и др.
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Такива служби вече са разкрити в Мадрид, Атина, Берлин, Лондон, Дъблин и Никозия.

3

България все още не е част от Шенгенското пространство, очаква се приемането й да стане преди края на 2011
г. За момента се издават национални визи, които дават право на влизане и пребиваване на територията на
България до 90 дни в рамките на 180 дни.
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Сътрудничество с трети страни в областта на икономическата миграция
Някои от споразуменията, сключени с ключови страни за българската икономическа
имиграция:
Спогодба за чуждестранни работници с Германия (1992, изменена през 2003 г.).
Спогодба с Чешката република (2000)
С други страни като Щвейцария (2002), Люксембург (2003), Франция (2003) се
сключват спогодби за т.нар. стажанти.
Спогодба с Португалия (2003)
Спогодба с регион Ломбардия, Италия (2004)
Спогодба за регулиране на трудовата миграция между двете държави с Испания
(2005)
Споразумение по Директива 96/71 с Великобритания (2009)
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