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Проект 

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

 

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  

 

 

ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА 
През първите две години на законна трудова заетост в съответната държава-членка в 
качеството си на притежател на синя карта на ЕС, достъпът до пазара на труда за 
съответното лице е ограничен до упражняването на платени трудови дейности, отговарящи 
на условията за приемане. След първите две години държавите-членки могат да 
предоставят на въпросните лица равно третиране с гражданите на съответната държава-
членка що се отнася до условията за достъп до висококвалифицирана заетост. 
През първите две години на законна трудова дейност в съответната държава-членка в 
качеството си на притежател на синя карта на ЕС, смяната на работодател е предмет на 
предварително писмено разрешение от компетентните органи на държавата-членка на 
пребиваване в съответствие с националните процедури и в рамките на срока. Измененията, 
засягащи условията за приемане, са предмет на предварително уведомление или, ако това 
е предвидено от националното право, на предварително разрешение. 

 
ВРЕМЕННА БЕЗРАБОТИЦА 

Безработицата сама по себе си не представлява основание за отнемане на синя карта на 
ЕС, освен ако периодът на безработица превиши три последователни месеца или възникне 
повече от веднъж в периода на валидност на синята карта на ЕС. 
През посочения период притежателят на синя карта на ЕС има право да търси работа и да 
започне да я упражнява при условията, посочени за достъп до пазара на труда. 
Държавите-членки разрешават на притежателя на синя карта на ЕС да остане на тяхна 
територия, докато получи или му бъде отказано необходимото разрешение. 

 
РАВНО ТРЕТИРАНЕ 

Притежателите на синя карта на ЕС се третират наравно с гражданите на държавата-
членка, издаваща синята карта, по отношение на: 

- условията на труд, включително заплащане и уволнение, както и здравословни и 
безопасни условия на работното място; 

- свободата на сдружаване, присъединяване и членство в организация, 
представляваща работници или работодатели, или във всяка друга организация, 
чиито членове упражняват определена професионална дейност, включително по 
отношение на привилегиите, предоставяни от подобни организации, без да се 
засягат националните разпоредби относно обществения ред и сигурност; 

- образованието и професионалното обучение; 
- признаването на дипломи, удостоверения и други доказателства за 

професионална квалификация в съответствие с приложимите национални 
процедури; 

- разпоредбите в националното право, отнасящи се до клоновете на социалната 
сигурност; 

- без да се засягат съществуващите двустранни споразумения, плащанията на 
свързани с приходите придобити законоустановени пенсии за старост, в размер, 
приложим съгласно правото на държавата-членка или държавите-членки 
длъжници, при преместване в трета държава; 

- достъпа до стоки и услуги и доставянето на стоки и услуги, предоставени за 
обществено ползване, включително процедури за жилищно настаняване, както и 
информация и консултиране, предоставяни от службите по заетостта; 

- свободния достъп до цялата територия на съответната държава-членка в 
пределите, предвидени в националното законодателство. 
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СТАТУТ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАЩИ В ЕО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА СИНЯ 
КАРТА НА ЕС 

Притежателят на синя карта на ЕС има право да натрупва периоди на пребиваване в 
различни държави-членки, за да изпълни изискването относно продължителността на 
пребиваване, ако са изпълнени следните условия: 

- пет години законно и непрекъснато пребиваване на територията на Общността 
като притежател на синя карта на ЕС; и 

- законно и непрекъснато пребиваване в продължение на две години 
непосредствено преди подаването на съответното заявление като притежател на 
синя карта на ЕС на територията на държавата-членка, където е подадено 
заявлението за издаване на разрешение за пребиваване за дългосрочно 
пребиваващ в ЕО. 

Срока на законно и непрекъснато пребиваване в Общността не се прекъсва от периоди на 
отсъствие от територията на Общността, ако тези периоди са по-къси от дванадесет 
последователни месеца и общата им продължителност не надхвърля осемнадесет месеца.  
Държавите-членки удължават на 24 последователни месеца периода на отсъствие от 
територията на Общността, разрешен на лице със статус на дългосрочно пребиваващ в ЕО, 
притежател на разрешение за дългосрочно пребиваване и на членовете на неговото 
семейство, които са получили статус на дългосрочно пребиваващи в ЕО. 

 
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ 

На притежателите на синя карта на ЕС, които отговарят на условията за придобиването на 
статус на дългосрочно пребиваващи в ЕО се издава разрешение за пребиваване в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002. 
В разрешението за пребиваване в полето „Забележки“ държавите-членки посочват „Бивш 
притежател на синя карта на ЕС“. 

 
ПРЕБИВАВАНЕ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ 

След осемнадесетмесечно законно пребиваване в първата държава-членка като 
притежател на синя карта на ЕС, съответното лице и членовете на неговото семейство 
могат да се преместят в държава-членка, различна от първата държава- членка, за целите 
на висококвалифицирана трудова заетост. 
Във възможно най-кратък срок и не по-късно от един месец след влизането на територията 
на втората държава- членка притежателят на синя карта на ЕС и/или неговият работодател 
подава заявление за издаване на синя карта на ЕС до компетентните органи на въпросната 
държава-членка и представя всички документи, доказващи, че са изпълнени условията за 
втората държава-членка. В съответствие с националното право втората държава-членка 
може да реши да не разреша на кандидата да работи, докато нейният компетентен орган не 
вземе положително решение относно заявлението. 
Заявлението може също да се подаде до компетентните органи на втората държава-членка, 
докато притежателят на синя карта на ЕС все още пребивава на територията на първата 
държава-членка. 
В съответствие с процедурите втората държава- членка обработва заявлението и писмено 
информира кандидата и първата държава-членка за решението си: 

- или да издаде синя карта на ЕС и да разреши на кандидата да пребивава на нейна 
територия за целите на висококвалифицирана трудова заетост, когато са изпълнени 
условията; 

- когато условията по настоящия член не са изпълнени, да откаже да издаде синя 
карта на ЕС и да задължи кандидата и членовете на неговото семейство да напуснат 
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нейната територия, в съответствие с процедурите, предвидени в националното право, 
включително процедурите за извеждане. Първата държава-членка незабавно и без 
формалности приема обратно притежателя на синя карта на ЕС и членовете на неговото 
семейство. Това се прилага и когато синята карта на ЕС, издадена от първата държава-
членка, е с изтекъл срок на валидност или е отнета при разглеждането на заявлението. 
Ако срокът на валидност на синята карта на ЕС, издадена от първата държава-членка, 
изтече по време на процедурата, държавите-членки могат, ако се изисква от националното 
право, да издадат национални разрешения за временно пребиваване или равностойни на 
тях разрешения, които дават възможност на кандидата да продължи законния си престой на 
територията на съответната държава-членка, докато компетентните органи вземат решение 
относно заявлението. 
От кандидата и/или неговия работодател може да се изиска да поемат разходите, свързани 
с връщането и обратното приемане на притежателя на синя карта на ЕС и на членовете на 
семейството му, включително като възстановят разходите, направени от обществени 
фондове. 
Когато притежател на синя карта на ЕС и, ако е приложимо, членовете на неговото 
семейство, се възползва за втори път от възможността да се премести в друга държава- 
членка при условията на настоящата глава, под „първа държава-членка“ се разбира 
държавата-членка, която съответното лице напуска, а под „втора държава-членка“ — 
държавата- членка, за която е подал заявление за пребиваване. 

 
ПРЕБИВАВАНЕ ВЪВ ВТОРАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО 

Когато притежателят на синя карта на ЕС се премести във втора държава-членка и когато 
семейството вече се е събрало в първата държава-членка, на членовете на семейството му 
се разрешава да го придружат или да се присъединят към него. 
Не по-късно от един месец след влизането на територията на втората държава-членка 
съответните членове на семейството или притежателят на синя карта на ЕС, подават 
заявление за издаване на разрешение за пребиваване на член на семейството до 
компетентните органи на тази държава-членка в съответствие с националното право. 
В случаите, когато срокът на валидност на разрешението за пребиваване на членовете на 
семейството, издадено от първата държава-членка, изтече по време на процедурата или 
вече не дава право на притежателя си да пребивава законно на територията на втората 
държава-членка, държавите-членки разрешават на лицето да остане на тяхна територия, 
ако е необходимо, като издадат национални разрешения за временно пребиваване или 
равностойни на тях разрешения, които дават възможност на кандидата да продължи 
законния си престой на тяхна територия заедно с притежателя на синя карта на ЕС, докато 
компетентните органи на втората държава-членка вземат решение относно заявлението. 
Втората държава-членка може да поиска от съответните членове на семейството да 
представят заедно със заявлението за издаване на разрешение за пребиваване: 

- разрешението си за пребиваване в първата държава-членка и валиден документ 
за пътуване или техни заверени копия, както и виза, ако такава се изисква; 

- доказателство, че са пребивавали в първата държава-членка в качеството си на 
членове на семейството на притежателя на синя карта на ЕС; 

- доказателство, че имат здравна застраховка, покриваща всички рискове във 
втората държава-членка, или че притежателят на синя карта на ЕС има такава 
застраховка за тях. 

Втората държава-членка може да поиска от притежателя на синя карта на ЕС да представи 
доказателства, че притежателят: 

- е настанен при условия, считани за нормални за сравнимо семейство, което 
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живее в същия район, и покриващи изискванията на общите здравни норми и 
нормите за безопасност във въпросната държава-членка. 

- има стабилни и постоянни финансови средства, които са достатъчни, за да 
издържа себе си и членовете на своето семейство, без да прибягва до системата 
за социално подпомагане на въпросната държава-членка. Държавите-членки 
оценяват тези средства с оглед на естеството и постоянността им и могат да 
вземат предвид размера на минималната национална заплата и пенсия, както и 
броя на членовете на семейството. 

 


