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ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Обн. ДВ. бр.43 от 26 Май 2000г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г. 

 

Раздел I. 

Общи положения 

Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за чужденците в Република България 

(ЗЧРБ) относно условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на страната от 

чужденци. 

Чл. 2. Лицата без гражданство, постоянно пребиваващи на територията на Република 

България, по време на пътуванията си извън страната се ползват от защитата на 

българските дипломатически и консулски представителства в други страни според 

българските закони и международните договори, по които Република България е страна. 

Чл. 3. Визовият режим на Република България с други страни се определя на основата на 

българските закони и на международните договори, по които Република България е страна. 

Чл. 4. (1) Чужденец може да влезе, да пребивава и да напусне Република България при 

условията на чл. 8, ал. 1 ЗЧРБ. 

(2) Освен с документите по чл. 8, ал. 1 ЗЧРБ чужденец може да влезе в Република България 

и с други документи, определени в международни договори, по които Република България е 

страна. 

Раздел II. 

Влизане на чужденци в Република България 

Чл. 5. (1) Чужденците влизат в Република България през граничните контролно-

пропускателни пунктове (ГКПП) с редовен документ за задгранично пътуване или с друг 

заместващ го документ. Образците на документите се обявяват по дипломатически път пред 

компетентните органи на Република България. 

(2) Чужденците влизат в Република България с редовен документ за задгранично пътуване 

или с друг заместващ го документ, които не са обявени по дипломатически път пред 

компетентните органи на Република България, ако това е предвидено в акт на Министерския 

съвет. 

Чл. 6. Чужденец, който не отговаря на изискванията за влизане в Република България, не се 

допуска в страната от органите за граничен контрол. За отказа да бъде допуснат в 

Република България се съставя протокол съгласно приложение № 1. 

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Отказ за влизане в Република 

България на чужденец на основанията, посочени в  чл. 10, ал. 1, т. 1 - 15 ЗЧРБ, се налага 

със заповед на министъра на вътрешните работи или на упълномощени от него длъжностни 

лица. 

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) При влизане в Република 

България чужденецът декларира целта на посещението си пред органите за граничен 

паспортен контрол, като данните се регистрират в автоматизираните информационни 

фондове на Министерството на вътрешните работи. 
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(2) (Доп. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Органите за граничен контрол 

отразяват влизането на чужденеца с щемпел в документа за задгранично пътуване, освен 

ако е предвидено друго в акт на Министерския съвет или в международен договор, по който 

Република България е страна. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Данните, които чужденецът е 

декларирал и обявил пред органите за граничен паспортен контрол при влизане в 

Република България, се предоставят от органите за граничен контрол на службите за 

административен контрол на чужденците. 

Чл. 8а. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Органите за граничен паспортен 

контрол или на дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи (МВР) 

анулират визата чрез зачертаване с две диагонални черти и полагане на щемпел на органа, 

анулирал визата, и чрез допълнително разрушаване на кинеграмната защита в случаите, 

предвидени в ЗЧРБ. 

Чл. 8б. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) Минималните лични 

финансови средства за ежедневна издръжка на чужденец в Република България са в 

размер 50 лв. или равностойността им във валута освен в случаите на изпълнение на 

междуправителствени спогодби за образователен, научен или културен обмен или съгласно 

актове на Министерския съвет. 

(2) Необходимите лични финансови средства за напускане на страната от чужденец са в 

размер, съответстващ на цената на билета и дължимите такси (ако има такива) за обратно 

връщане до страната на произход или до трета държава, в която чужденецът има право да 

влиза и пребивава. 

Раздел III. 

Пребиваване на чужденци в Република България 

Чл. 9. (1) Чужденец, който е влязъл в Република България без виза по силата на 

международен договор, по който Република България е страна, може да пребивава в 

страната за срок до 90 дни, освен ако в договора е предвидено друго. 

(2) Чужденец, който е влязъл в Република България без виза по силата на акт на 

Министерския съвет на Република България, може да пребивава в страната за срока, 

определен в акта, или до 90 дни, ако в съответния акт срокът не е определен. 

Чл. 10. (1) В случаите по чл. 28, ал. 1 ЗЧРБ службите за административен контрол на 

чужденците отразяват обявения нов адрес в специализиран информационен масив за 

административно обслужване на чужденците. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Службите за административен 

контрол по ал. 1 са Дирекция "Миграция" и регионалните звена "Миграция". 

Чл. 11. (1) Лицата, осъществяващи хотелиерска дейност, при настаняване на чужденец го 

регистрират в специален регистър, в който отразяват имената на чужденеца, така както са 

изписани в документа за задгранично пътуване, датата и годината на раждане, 

гражданството, номера на документа за задгранично пътуване и времето на пребиваване на 

съответния адрес. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) В случаите по чл. 28, ал. 3 ЗЧРБ 

лицето представя пред органите на дирекция "Миграция" на МВР или в съответното районно 

полицейско управление по местопребиваването на чужденеца документа му за задгранично 
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пътуване, ако чужденецът не се яви лично, като се попълват две адресни карти по образец 

съгласно приложение № 6. Представените адресни карти се обработват от органите на 

дирекция "Миграция" на МВР или от съответното районно полицейско управление и единият 

екземпляр се връчва на чужденеца. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Лицата, осъществяващи 

хотелиерска дейност, или техни служители представят в районното полицейско управление 

по местонахождението на хотела или на мястото за подслон или пред органите на дирекция 

"Миграция" на МВР адресни карти по ал. 2 или списък на настанените чужденци на 

хартиен/магнитен носител. 

Чл. 11а. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) Организацията на работа на 

служителите на МВР, осъществяващи информационна дейност с данните по чл. 54, ал. 2, т. 

4 ЗЧРБ от автоматизираната информационна система на МВР, се определя от министъра 

на вътрешните работи. 

(2) Контролът по адресната регистрация на чужденците се осъществява от органите на 

Национална служба "Полиция" и от органите на дирекция "Миграция" на МВР. 

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Чужденец, който желае да 

продължи срока за пребиваването си в Република България, трябва да поиска разрешение 

от органите на дирекция "Миграция" на МВР не по-късно от 7 работни дни преди изтичането 

на разрешения му срок. 

(2) Продължаване на срока за пребиваване в Република България на чужденец, влязъл в 

страната като транзитен пътник, се разрешава само при непредвидими или непреодолими 

обстоятелства или по хуманитарни причини, поради които не може да напусне страната. 

(3) За продължаване на срока за пребиваване в Република България чужденец, влязъл в 

страната с валидна виза или с разрешение за краткосрочно пребиваване, или като 

транзитен пътник, представя редовен документ за задгранично пътуване в териториалната 

служба за административен контрол на чужденците и подава: 

1. молба по образец съгласно приложение № 3; 

2. документи, съдържащи доказателства за причините, които налагат срокът за пребиваване 

в страната да бъде продължен; 

3. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните 

такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 

1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г.); 

4. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 

данни, входната виза и щемпела за последното влизане в Република България; 

5. доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) При продължаване срока на 

пребиваване по причини от хуманитарен характер органите на дирекция "Миграция" на МВР 

по своя преценка провеждат интервюта за установяване на необходимостта от 

продължаване срока на пребиваване. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Когато чужденецът не притежава 

виза тип "D" за дългосрочно пребиваване, органите на дирекция "Миграция" на МВР след 

съгласуване с дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи 
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могат да продължат срока на пребиваване или да издадат разрешение за пребиваване по 

причини от хуманитарен характер или с цел събиране на семейства, като изпращат в 

дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи документ за 

платена такса за визата. 

(6) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Разрешението за дългосрочно 

пребиваване по чл. 25а ЗЧРБ се издава от директора на дирекция "Миграция" на МВР след 

представяне на документ от съответното министерство. 

Чл. 13. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденецът 

представя в териториалната служба за административен контрол на чужденците редовен 

документ за задгранично пътуване и подава: 

1. молба по образец съгласно приложение № 3; 

2. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните 

такси; 

3. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 

данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната; 

4. доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната. 

Чл. 14. Чужденец, получил разрешение за работа от компетентните държавни органи, освен 

документите по чл. 13 прилага и заверено копие от разрешението за работа. 

Чл. 15. (1) Чужденец, който има регистрация и осъществява търговска дейност по 

Търговския закон, при първоначално искане на разрешение за продължително пребиваване 

освен документите по чл. 13 подава: 

1. заверено копие от съдебното решение за вписване в Търговския регистър; 

2. заверено копие от документа за данъчна регистрация; 

3. (доп. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) заверено копие от документа за 

регистрация в Националния осигурителен институт (НОИ) и документ за платени осигуровки 

за 10 български граждани, работещи по трудово правоотношение, ако такъв се изисква по 

закон; 

4. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната. 

(2) При следващо искане на разрешение за продължително пребиваване на чужденец 

на същото основание се прилагат следните документи: 

1. съдебно удостоверение за актуално състояние по фирменото дело; 

2. удостоверение от съответната данъчна служба по седалището на лицето за декларирани 

финансови резултати и платени данъци; 

3. удостоверение от НОИ, че чужденецът няма задължения към него; 

4. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната. 

Чл. 16. (1) Чужденец, който осъществява дейност по друг законоустановен ред извън този по 

Търговския закон, при първоначално искане на разрешение за продължително пребиваване 

освен документите по чл. 13 подава: 

1. документ за регистрация по съответния закон; 

2. документ за данъчна регистрация в предвидените от закона случаи; 
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3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната; 

4. документ за регистрация от НОИ. 

(2) При следващо искане на разрешение за продължително пребиваване на чужденец на 

същото основание се подават: 

1. удостоверение за актуално състояние на регистрираната дейност; 

2. удостоверение от съответната данъчна служба по седалището на лицето за декларирани 

финансови резултати и платени данъци; 

3. удостоверение от НОИ, че няма просрочени задължения към него; 

4. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната. 

Чл. 17. (1) Чужденец, който е приет за редовно обучение в училища, създадени по 

установения от закона ред, при искане на разрешение за продължително пребиваване 

освен документите по чл. 13 подава: 

1. документ, удостоверяващ, че лицето е прието за редовно обучение и се обучава през 

учебната година в съответното училище; 

2. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната. 

(2) Документи по ал. 1, т. 2 не се изискват от чужденец, който е от българска народност. 

Чл. 18. Чужденец, пребиваващ в страната като специалист по силата на международен 

договор, по който Република България е страна, освен документите по чл. 13 при искане на 

разрешение за продължително пребиване подава документ, издаден от компетентен орган, 

доказващ, че ще пребивава в страната по силата на международен договор. 

Чл. 18а. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) При искане на разрешение за 

продължително пребиваване чужденец, който е родител на чужденец, получил разрешение 

за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 14 ЗЧРБ, освен документите 

по чл. 13 подава и удостоверение за раждане и документ за адрес на пребиваване.  

(2) При искане на разрешение за продължително пребиваване от чужденец, който е във 

фактическо извънбрачно съжителство с чужденец, получил разрешение за продължително 

пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 14 ЗЧРБ, освен документите по чл. 13 подава и 

документ за адрес на пребиваване, а когато е необходимо - и справка от Министерството на 

външните работи, удостоверяваща фактическото съжителство. 

Чл. 18б. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Чужденец, получил разрешение 

за дейност на свободна практика от Министерството на труда и социалната политика, освен 

документите по чл. 13 подава и заверено копие от разрешението. 

Чл. 18в. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Чужденец, получил разрешение 

за дейност с нестопанска цел, освен документите по чл. 13 подава и заверено копие от 

разрешение, издадено от Министерството на правосъдието. 

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Чужденец, който има основание 

да получи разрешение за постоянно пребиваване по  чл. 25, т. 1 - 8 ЗЧРБ, освен 

документите по чл. 13 в съответствие с основанието подава: 

1. документи, доказващи основанието за разрешаване на постоянно пребиваване; 
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2. удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за 

разрешено постоянно пребиваване на съпруга (съпругата), детето или родителите; 

3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната; 

4. декларация за съгласието на двамата родители - в случаите по чл. 25, т. 3 ЗЧРБ; 

5. (нова – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) акт за раждане - в случаите по чл. 25, 

т. 4 ЗЧРБ; 

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) документ, удостоверяващ, 

че кандидатът е пребивавал най-малко 5 г. без прекъсване - в случаите по чл. 25, т. 5 ЗЧРБ; 

7. (нова – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) удостоверение за раждане, документ 

от Министерството на правосъдието, че лицето не е български гражданин, документ от 

общинската администрация на общината, на чиято територия лицето е живяло, преди да 

изгуби гражданството си, за вписване в регистъра на населението; 

8. (нова – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) копие от страниците на документа за 

задгранично пътуване, удостоверяващи влизането и пребиваването в Република България, 

ако лицето притежава такъв; в случай че лицето не може да представи такъв документ, се 

извършва проверка в информационните фондове на МВР; органите на дирекция "Миграция" 

на МВР изискват документи за раждане, за сключен граждански брак на родителя или друг 

документ, удостоверяващ престоя на чужденеца в Република България - в случаите по чл. 

25, т. 8 ЗЧРБ. 

Чл. 19а. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) В случаите по чл. 25а ЗЧРБ се 

изисква документ за заслугите в съответната сфера, издаден от съответния министър, с 

изключение на случаите, свързани с националната сигурност. 

Чл. 20. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е 

представител на чуждестранно лице, регистрирало търговско представителство в 

Българската търговско-промишлена палата (БТПП), освен документите по чл. 13 подава: 

1. удостоверение (сертификат) за актуална регистрация на търговското представителство в 

БТПП, издаден не по-рано от един месец преди представянето му; 

2. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация; 

3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната. 

Чл. 21. (Доп. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) За получаване на разрешение за 

продължително пребиваване чужденец, който е финансово осигурен родител на постоянно 

пребиваващ в страната чужденец или на български гражданин, освен документите по чл. 13 

подава: 

1. официален документ за раждане на низходящия; 

2. (доп. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) удостоверение, издадено от службите 

за административен контрол на чужденците, за разрешено пребиваване на лицата по т. 1 

или документ за българско гражданство; 

3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната. 
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Чл. 22. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е 

постъпил на продължително лечение в лечебно заведение и разполага с финансови 

средства за лечение и издръжка, освен документите по чл. 13 подава: 

1. удостоверение от лечебно заведение, издадено по съответния ред, с посочен план за 

лечение и възстановяване; 

2. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната. 

Чл. 23. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е 

кореспондент на чуждестранно средство за масово осведомяване и е акредитиран в 

Република България, освен документи по чл. 13 подава и документ за акредитация, издаден 

от Министерството на външните работи. 

Чл. 24. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е 

пенсионно осигурен и разполага с финансови средства за издръжка в страната, освен 

документите по чл. 13 подава: 

1. документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, удостоверяващ, че 

е пенсионно осигурен; 

2. документ от банка на територията на Република България, удостоверяващ, че има 

налична сметка, по която ще се получават съответните преводи от пенсията. 

Чл. 25. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е 

извършил пряка инвестиция, освен документите по чл. 13 подава и удостоверение от 

Министерството на финансите за извършена пряка инвестиция. 

Чл. 26. (Отм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) 

Чл. 27. Член на семейство на чужденец, получил разрешение за продължително 

пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 9 и 11 ЗЧРБ, освен документите по чл. 

13 подава: 

1. документ за гражданско състояние, удостоверяващ принадлежността към семейството; 

2. удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за 

разрешено продължително пребиваване в Република България на съответния родственик; 

3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната. 

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Молбите за разрешаване на 

краткосрочно и продължително пребиваване се приемат от органите на дирекция 

"Миграция" или на регионалните звена "Миграция" при СДВР и РДВР, като се представя и 

документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните 

такси. 

(2) Молбите по ал. 1 се разглеждат и решават в срок до 7 работни дни, като решението се 

съобщава писмено на чужденеца. 

(3) При издаване на разрешението по ал. 1 се заплаща държавна такса по чл. 10, ал. 2 от 

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните 

работи по Закона за държавните такси. Неплащането на тази такса е основание за 

прекратяване на процедурата. 
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(4) Когато държавни такси за продължаване на срока за пребиваване не се дължат съгласно 

международен договор, по който Република България е страна, или съгласно акт на 

Министерския съвет, продължаването на срока за пребиваване влиза в сила от датата на 

изтичането на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в страната. Ако 

молбата е подадена след срока по чл. 12, ал. 1, продължението влиза в сила от датата на 

издаденото разрешение. 

(5) При разрешено пребиваване чужденецът е длъжен да представи документа си за 

задгранично пътуване в службата за административен контрол на чужденците за отразяване 

с щемпел на продължения срок. 

Чл. 29. (1) Документите за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в 

Република България се подават в службите за административен контрол на чужденците в 

СДВР и РДВР не по-късно от 60 дни преди изтичането на срока на разрешеното му 

пребиваване. 

(2) Документи за постоянно пребиваване се подават и чрез дипломатическите или 

консулските представителства на Република България в държавата, в която чужденецът има 

постоянно местожителство. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Службите по ал. 1 и 2 изпращат 

документите на чужденците за разглеждане и решаване от директора на дирекция 

"Миграция". 

Чл. 30. (1) За разрешаване на постоянно пребиваване чужденецът представя редовен 

документ за задгранично пътуване и подава молба по образец съгласно приложение № 4 

или 5, към която прилага: 

1. подробна автобиография; 

2. документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните 

такси; 

3. две снимки. 

(2) Молбите, придружени с документите по чл. 29, ал. 1, се разглеждат и решават в срок до 

60 дни, а молбите по ал. 2 - в срок до 180 дни от датата на подаването им, като решението 

се съобщава писмено на чужденеца. 

(3) След получаване на съобщението за разрешено постоянно пребиваване чужденецът 

представя документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 1 и 2 от Тарифа № 4 за 

таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона 

за държавните такси. 

Чл. 31. (1) Чужденец, който е от българска народност, освен документите по чл. 30 прилага 

удостоверение за раждане, кръщелно свидетелство или други документи, издадени от 

органите на държавата, чийто гражданин е, доказващи българската му народност. 

(2) В случаите, когато е невъзможно представянето на документите по ал. 1, се прилага 

документ, издаден от организация на българската общност в страната, в която живее 

чужденецът, заверен от Държавната агенция за българите в чужбина или от 

дипломатическото представителство на Република България в съответната държава, 

относно легитимността на организацията на българската общност, издала документа, или 

решение на съда за доказан български произход. 
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(3) Държавната агенция за българите в чужбина може да издаде документ за българска 

народност по молба на съответното лице в случаи, когато има затруднение за изпълнение 

на процедурата по ал. 1 и 2. 

Чл. 32. Чужденец, който е сключил брак с български гражданин или с постоянно пребиваващ 

в Република България чужденец, освен документите по чл. 30 подава: 

1. официален документ за сключен граждански брак; 

2. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната; 

3. удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за 

разрешено постоянно пребиваване на съпруга (съпругата). 

Чл. 33. (1) За малолетен или непълнолетен чужденец, който е низходящ на български 

гражданин или на постоянно пребиваващ в страната чужденец и не е встъпил в брак, освен 

документите по чл. 30 се подават: 

1. официален документ за раждане; 

2. документи, съдържащи доказателства за гражданството на кандидата и на неговите 

родители; 

3. удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за 

разрешено постоянно пребиваване на единия от двамата родители чужденци. 

(2) Документите по ал. 1 се подават в присъствието на двамата родители. При отсъствие на 

единия от родителите се прилага нотариално заверена декларация за съгласието му. В 

случай че отсъстват и двамата родители, документите се подават от упълномощено от тях 

лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. 

Чл. 34. Чужденец - родител на български гражданин, освен документите по чл. 30 подава: 

1. документ за раждане на низходящия български гражданин; 

2. документ, удостоверяващ българското гражданство на низходящия; 

3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната. 

Чл. 35. (1) Чужденец, който е пребивавал на законно основание без прекъсване на 

територията на страната през последните 5 г., освен документите по чл. 30 подава: 

1. удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, в 

което са отразени основанията за разрешаване и продължаване на пребиваването през 

последните 5 г. и евентуални прекъсвания; 

2. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 

пребиваването му в страната. 

(2) Компетентният орган, който е разрешил пребиваването на чужденеца, може да изисква и 

други документи в зависимост от основанието, на което чужденецът е пребивавал в 

страната през последните 5 г. 

Чл. 36. Чужденец, който е инвестирал в Република България не по-малко от 250 000 щатски 

долара по законоустановения ред, освен документите по чл. 30 прилага и удостоверение от 

Министерството на финансите за извършена пряка инвестиция. 

Чл. 37. (1) Чужденец, който по време на пребиваването си в Република България е загубил 

гражданството, с което е влязъл в страната, при подаване на молба за продължаване на 

срока за пребиваване или за разрешаване на постоянно пребиваване към необходимите 
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документи прилага и официален документ за този факт, издаден от компетентните органи в 

държавата, чието гражданство е загубил. 

(2) На лицата по ал. 1, ако не притежават и друго гражданство, се издават български 

документи за самоличност, в които се удостоверява този факт. 

Чл. 37а. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) В случаите на отказ за 

продължаване срока на пребиваване в страната на чужденец органите на дирекция 

"Миграция" на МВР издават индивидуален административен акт. 

Чл. 38. В административния акт за налагане на отказ за продължаване на срока за 

пребиваване в страната на чужденец се определя срок, в който чужденецът е длъжен да 

напусне страната. 

Чл. 38а. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) При наличие на данни или 

съмнения за сключен брак с цел заобикаляне нормите на ЗЧРБ органите на дирекция 

"Миграция" на МВР провеждат интервюта със съпрузите, изискват от тях декларации, 

извършват проверки по постоянния или настоящия адрес или местоработата им и събират 

сведения от съседи, близки и от органите на общинската администрация. Събраните 

документи от проверката се прилагат към административната преписка. 

Чл. 38б. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) Заедно с останалите 

документи за издаване на разрешение за постоянно пребиваване чужденецът представя и 

документ за завършено обучение по програмите за изучаване на български език съгласно 

чл. 26а ЗЧРБ или документ, издаден от оторизирана образователна институция, че владее 

български език. 

(2) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за чужденци от българска народност, 

кандидатстващи за придобиване на разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 

25, т. 1 ЗЧРБ. 

Чл. 39. (1) На чужденец, на когото е разрешено дългосрочно пребиваване, се издават 

документи за самоличност при условията и по реда на Закона за българските документи за 

самоличност. 

(2) При издаването на български документ за самоличност службите за административен 

контрол на чужденците отразяват в националните документи за задгранично пътуване на 

чужденеца с щемпел или стикер разрешеното му дългосрочно пребиваване. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) В случаите по чл. 28а ЗЧРБ 

чужденецът подава молба за издаване на разрешение за пребиваване чрез своя 

представител пред органите на дирекция "Миграция" на МВР, където се е установил. Към 

молбата се прилага документ от Държавната агенция за закрила на детето, удостоверяващ 

настаняването на чужденеца до навършване на пълнолетие в специализираните заведения 

към Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и 

Министерството на труда и социалната политика. 

Чл. 40. При изгубване, кражба или унищожаване на документ за задгранично пътуване 

чужденецът трябва незабавно да се яви в най-близката служба за административен контрол 

на чужденците или в районното полицейско управление и писмено да ги уведоми за това. 

Раздел IV. 

Напускане на Република България от чужденци 
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Чл. 41. Чужденец може да напусне Република България през ГКПП с редовен документ за 

задгранично пътуване, с който е влязъл в страната, или с друг заместващ го документ в 

рамките на разрешения му срок за пребиваване, освен в случаите на наложена забрана по 

чл. 43 ЗЧРБ. 

Чл. 42. (1) Чужденец, чийто документ за задгранично пътуване е изгубен или унищожен или 

е с изтекъл срок на валидност, може да напусне страната след издаване на редовен 

документ за задгранично пътуване или на документ за обратно завръщане от 

дипломатическото или консулското представителство на страната, чийто гражданин е той. 

(2) Необходимите документи на лице без гражданство за напускане на Република България 

в случаите по ал. 1 се издават от дипломатическото или консулското представителство на 

страната, в която лицето постоянно пребивава. 

Чл. 43. Дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи издава 

документ за обратно завръщане на чужденец, когато държавата, чийто гражданин е 

чужденецът, няма дипломатическо или консулско представителство в Република България 

или те откажат да издадат съответния документ. 

Чл. 44. (Доп. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) При напускане на Република 

България органите за граничен контрол отразяват с щемпел в документа за задгранично 

пътуване на чужденеца ГКПП и датата на излизане от страната, освен ако е предвидено 

друго в акт на Министерския съвет или в международен договор, по който Република 

България е страна. 

Чл. 45. Чужденец с разрешено дългосрочно пребиваване може да напуска страната и да се 

завръща в нея без виза само въз основа на положен щемпел или стикер в документа за 

задгранично пътуване, в който е отразен срокът за пребиваване от службите за 

административен контрол на чужденците. 

Раздел V. 

Принудителни административни мерки 

Чл. 46. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) Когато на чужденец е отнето 

или отказано право на пребиваване в Република България или е приключила процедура по 

отказване на особена закрила по Закона за убежището и бежанците, в документа за 

задгранично пътуване се полага щемпел от органите на дирекция "Миграция" на МВР, в 

който се отбелязва срокът за напускане на Република България. 

(2) Когато спрямо чужденец е издадена заповед за принудителни административни мерки по 

чл. 41 или 42 ЗЧРБ, в документа за задгранично пътуване се полага щемпел от органите на 

дирекция "Миграция" на МВР за наложената принудителна административна мярка. 

Чл. 47. Чужденец, на когото е отнето правото на пребиваване на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 

във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ и не е напуснал страната в определения в заповедта 

срок, принудително се отвежда до границата съгласно заповедта по чл. 41 ЗЧРБ. До 

извеждането му от страната чужденецът се настанява в специализирано лечебно заведение 

за болнична помощ. 

Чл. 48. Чужденец с наложена принудителна административна мярка по чл. 41 и 42 ЗЧРБ, 

когато се извежда от Република България по въздушен път, се придружава от определени 

служители от службите за административен контрол на чужденците до страната, чийто 

гражданин е, или до страна, която той посочи и в която има право да влезе. 
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Чл. 49. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Чужденец може да бъде 

принудително настанен в специални домове до извеждането му от страната в случаите по  

чл. 44, ал. 6 ЗЧРБ, като това изрично се посочва в заповедта за принудителното му 

отвеждане до границата или за експулсиране. 

(2) Условията и редът за принудително настаняване и за освобождаване на чужденци от 

специалните домове до изпълнение на заповедите по чл. 41 и 42 ЗЧРБ се определят от 

министъра на вътрешните работи. 

Чл. 50. (1) Когато незабавното изпълнение на заповедите по чл. 41 и 42 ЗЧРБ е невъзможно 

да се осъществи, министърът на вътрешните работи или упълномощените от него 

длъжностни лица издават заповед за ежедневното явяване на чужденеца в полицейската 

служба по местопребиваването му. 

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват съществуващите пречки за незабавното изпълнение на 

заповедите по чл. 41 и 42 ЗЧРБ, населеното място, адресът на пребиваване на чужденеца и 

часът, в който той следва да се явява в дежурната част на териториалната полицейска 

служба на Министерството на вътрешните работи. 

(3) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща в съответната териториална полицейска служба 

за изпълнение. 

(4) Явяването на чужденеца в съответната полицейска служба се отразява в специален 

регистър в дежурната част срещу подпис на чужденеца. 

(5) Изпълнението на мярката се прекратява с отпадането на пречките за извеждане на 

чужденеца от страната. 

Чл. 51. (1) В случаите, когато чужденецът или организацията, осигурила влизането му, не 

разполагат със средства за извеждането на чужденеца от страната, разходите се осигуряват 

по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на визи от дипломатическите и 

консулските представителства на Република България, приета с Постановление № 35 на 

Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 20 от 1999 г.). 

(2) Направените разходи по принудителното отвеждане или експулсиране на чужденци, за 

които не са внесени парични гаранции по реда на чл. 5, ал. 2 и чл. 7, ал. 2 от наредбата по 

ал. 1, се възстановяват от чужденците или от лицата или организациите, които са осигурили 

влизането им в страната. 

Чл. 52. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) Когато чужденец с наложена 

принудителна административна мярка по чл. 41 или 42 ЗЧРБ няма документ за задгранично 

пътуване, органите на дирекция "Миграция" на МВР го снабдяват с такъв документ чрез 

съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата, чийто 

гражданин е чужденецът, а при невъзможност - чрез дирекция "Консулски отношения" на 

Министерството на външните работи. 

(2) Органите на дирекция "Миграция" на МВР осигуряват билетите за пътуване за 

извеждането на чужденец с издадена заповед по чл. 41 или 42 ЗЧРБ.  

(3) При изпълнение на принудителните административни мерки по чл. 41 или 42 ЗЧРБ 

спрямо чужденец, който представлява сериозна заплаха за обществения ред, сигурността, 

живота и здравето на други лица, чужденецът се съпровожда от служители на дирекция 

"Миграция" на МВР. 
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(4) При съпровождането и предаването на чужденеца, подлежащ на принудително 

отвеждане и експулсиране от страната, се спазват мерките за сигурност и охрана и се 

прилагат помощни средства по реда на чл. 78 от Закона за Министерството на вътрешните 

работи. 

Чл. 53. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) При принудително отвеждане 

или експулсиране до границата на чужденец служителите на дирекция "Миграция" на МВР 

предават на дежурния офицер или на началника на смяна на граничния паспортен контрол 

на граничния контролно-пропускателен пункт документа за задгранично пътуване на 

чужденеца, билетите за пътуване, копие от заповедта за наложената принудителна 

административна мярка и предавателно-приемателен протокол в два екземпляра. 

Протоколът се подписва от предаващия и от приемащия служител, които съхраняват по 

един екземпляр от него. 

(2) В случаите по ал. 1 данните за чужденеца се регистрират в съответните информационни 

фондове на МВР. 

Допълнителни разпоредби 

§ 1. По смисъла на правилника: 

1. "Доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването в страната на 

чужденеца" са официални документи, удостоверяващи наличието на финансови средства, 

ценни книжа, движима и недвижима собственост на територията на Република България. 

2. "Доказателства за осигурено жилище" са документи за наличие на собственост или за 

наемни отношения. 

3. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) "Пребиваване без прекъсване" е 

налице, когато чужденецът пребивава на законово основание - с виза, по силата на 

международни договори или въз основа на акт на Министерския съвет за безвизов или 

облекчен визов режим или след разрешение на органите на дирекция "Миграция" на МВР, 

ако разрешенията са издавани последователно, без да са налице прекъсвания между тях. 

Не се счита за прекъсване времето до 7 дни, през което са били налице причини, 

нетърпящи отлагане, поставили чужденеца в невъзможност да подаде документи за 

издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване, и той не е напускал територията на 

Република България. 

4. "Специални домове" са специализирани заведения към Министерството на вътрешните 

работи за временно настаняване на чужденци, спрямо които са постановени 

принудителните административни мерки по чл. 41 и 42 ЗЧРБ. 

Преходни и Заключителни разпоредби 

§ 2. Всички документи на чужд език, които се представят от чужденци за удостоверяване на 

факти и обстоятелства по техния правен статут, трябва да бъдат преведени и легализирани 

по ред, определен с акт на Министерския съвет. 

§ 3. За издаване на български документи за самоличност, на разрешения за пребиваване и 

други документи на чужденци във връзка с пребиваването им в страната се заплащат 

държавни такси по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството 

на вътрешните работи по Закона за държавните такси. 

§ 4. Правилникът се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за чужденците в Република България. 



 

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети 

страни 

Агенция по заетостта  

   

 

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  

 

 

§ 5. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на вътрешните работи, на 

министъра на външните работи и на министъра на труда и социалната политика. 


