
 

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  

 

 

 

Служба „Миграция“ 

 

 

Дейности, извършвани от службите за административен контрол на чужденците 

 1) За чужденци: 

 - разрешение за продължително пребиваване – за срок до 6 месеца или до 1 година; 

 - разрешение за дългосрочно пребиваване на чужденец, получил разрешение за 

дългосрочно пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз; 

 - разрешение за постоянно пребиваване – безсрочно; 

 - издаване на карта на продължително пребиваващ чужденец в Република България; 

 - издаване на карта на постоянно пребиваващ чужденец в Република България; 

 - предоставяне на информация за удостоверяване наличието на чуждо гражданство, за 

обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване 

през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на 

чужденци в Република България; 

       - заверка на покана-декларация от физическо лице ; 

      - заверка на покана-декларация от физическото или юридическото лице, извършващо 

дейност по Търговския закон, от юридическото лице, регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, или от представителството на чуждестранно 

юридическо лице, регистрирано по Закона за насърчаване на инвестициите; 

       

 2) За граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства: 

 - издаване на удостоверение за продължително пребиваване на гражданин на Европейския 

съюз и членовете на семейството му, които са граждани на Европейския съюз; 

 - издаване на удостоверение за постоянно пребиваване на гражданин на Европейския съюз 

и членовете на семейството му, които са граждани на Европейския съюз; 

 - издаване на карта за продължително пребиваване на член на семейство на гражданин на 

Европейския съюз, който член не е гражданин на Европейския съюз; 

 - издаване на карта за постоянно пребиваване на член на семейство на гражданин на 

Европейския съюз, който член не е гражданин на Европейския съюз;  

 - предоставяне на информация за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване и за 

други събития и факти, свързани с пребиваването на граждани на Европейския съюз и 

членове на техните семейства в Република България. 


