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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № .......................
от.............................2017 година
ЗА изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в
Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (Обн.,
ДВ, бр. 51 от 2011 г., изм. и доп. бр. 41 от 2013 г., изм. бр. 62 от 2013 г., изм. и доп. бр. 110
от 2013 г., изм. и доп. бр. 60 от 2014 г., изм. и доп. бр. 61 от 2014 г., изм. бр. 40 от 2015 г.,
изм. бр. 57 от 2015 г., изм. и доп. бр. 79 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 16, т. 3 се изменя така:
„3. удостоверение за наетите по трудово правоотношение десет български граждани от
осигурител - чуждестранно лице, издадено от НАП за всеки чужденец възползвал се от това си
право.“.

§ 2. В чл. 19, т. 1 се изменя така:
„1. сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в
Българската търговско-промишлена палата, издаден не по-рано от един месец преди
представянето му. В същия следва да e посочено, че са изпълнени обстоятелствата по чл.
24, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ.
§ 3. След чл. 63 се създава глава втора „а”:
„Глава втора „а“
Предоставяне на статут на лице без гражданство съгласно закона за ратифициране на
конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню
Йорк от организацията на обединените нации“, с членове 63а-63и:
„Чл. 63a. (1) Производство за предоставяне на статут на лице без гражданство се
открива при лично подаване на писмено заявление по образец съгласно приложение № 6а в
„Миграция“ или сектори/групи „Миграция“ при СДВР или ОДМВР от лице, което желае да
бъде признато за лице без гражданство.
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(2) При подаване на заявлението органите по ал. 1 информират кандидата за
процесуалните му права и задължения, за последствията от неспазването на задълженията
му по чл. 21 е, т. 2-5 от ЗЧРБ като за това се изготвя протокол. Същият се подписва от
кандидата и служителя.
(3) Заявлението се подава пред органите на дирекция „Миграция“ или сектори/групи
„Миграция“ при ОДМВР по постоянен адрес или адрес на пребиваване. За производството
за предоставяне на статут на лице без гражданство не се дължи такса по Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона
за държавните такси (приета с ПМС № 53 от 26.02.1998 г., Обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.).
(4) За малолетните лица заявлението се подава от техните родители или настойници,
а за непълнолетните лица се приподписва от родителите или попечителите им. Заявлението
се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
(5) При отсъствие на родител, настойник или попечител заявлението на малолетни
лица и непълнолетни лица се подава по чл. 15, ал. 7 от Закона за закрила на детето.
Чл. 63б. (1) След като бъде подадено заявлението, дирекция „Миграция“ или
сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР провеждат интервю, като писмено уведомяват
кандидата за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто. За малолетните лица
интервюто се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с
непълнолетни лица те се придружават от родителите или попечителите им.
(2) В хода на интервюто дирекция „Миграция“ или сектори/групи „Миграция“ при
ОДМВР, вписват в протокол следните обстоятелства:
1. данни за самоличността на кандидата (име и фамилно име, предишно име и
фамилно име, предишно гражданство, пол, място и дата на раждане, моминско име на
майката);
2. данни за наличните документи за самоличност и пътуване (вид и номер на
документа, срок на валидност, място и дата на издаване, име на издаващия орган);
3. семейно положение, място на сключване на брака;
4. професия и образование;
5. местоживеене в страната на обичайно пребиваване
6. постоянен адрес/адрес на пребиваване в Република България.
(3) При изслушване на малолетни лица или непълнолетни лица се прилага чл. 15, ал.
7 от Закона за закрила на детето.
(4) Протоколът от интервюто се прочита на кандидата и се подписва от кандидата и
от служителите, провеждащи интервюто. За малолетните лица протоколът се подписва от
техните родители и настойници, а за непълнолетните лица се приподписва от родителите
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или попечителите им. В случаите на непридружени непълнолетни лица и малолетни лица
протоколът се подписва/приподписва съгласно чл. 15, ал. 7 от Закона за закрила на детето.
Чл. 63в. Дирекция „Миграция“ може да провежда допълнителни интервюта с
кандидата за получаване на статут лице без гражданство, като писмено уведомяват
кандидата за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто
Чл. 63г. (1) В хода на производството във връзка с установяването на липса на
гражданство кандидатът трябва да докаже или обоснове положението си на лице без
гражданство, по-специално по отношение на:
1. мястото му на раждане;
2. предишно местоживеене;
3. гражданство на членовете на семейството и родителите му.
(2) Към заявлението се прилага удостоверение за раждане, официални документи,
удостоверяващи обстоятелствата по ал.1 и документ за законното му пребиваване на
територията на Република България.
(3) Дирекция „Миграция“ може да изисква допълнителна информация от други
държавни структури с оглед изясняване на обстоятелствата за възможността за
предоставяне статут лице без гражданство.
Чл. 63д. (1) Дирекция „Миграция“ или сектори/групи „Миграция“ при СДВР или
ОДМВР след провеждане на интервюто предоставят преписката на Държавна агенция
„Национална сигурност“ или на съответните териториални дирекции „Национална
сигурност“. Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответната териториална
дирекция „Национална сигурност“ предоставят писмено становището си в срок до 30
работни дни.
(2) За изясняване на фактите и обстоятелствата във връзка с производството за
предоставяне на статут лице без гражданство дирекция „Миграция“ или сектори/групи
„Миграция“ при СДВР или ОДМВР след провеждане на интервюто могат да предоставят
копие от преписката на Министерство на външните работи за оказване на административно
съдействие. Министерство на външните работи предоставят исканата информацията в срок
до 45 дни.
(3) Дирекция „Миграция“ може писмено да изиска информация от Министерство на
правосъдието, относно гражданството на лицето съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за
българското гражданство, което се предоставя в 15-дневен срок.
Чл. 63е. (1) Директорът на дирекция „Миграция“ предоставя статут на лице без
гражданство, прекратява, спира, възобновява или отказва предоставянето му с решение, за
което кандидатът се уведомява писмено.
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(2) С изрично писмено заявление чужденецът може да оттегли подаденото заявление
за предоставяне статут на лице без гражданство.
(3) Решението се издава в срок до 6 месеца от подаването на заявлението, като в
случаите на правна и/или фактическа сложност, срокът може да бъде продължен с още два
месеца.
(4) Когато с решението се предостави статут на лице без гражданство на
непридружено непълнолетно лице или малолетно лице, решението от производството се
предоставя и на компетентния орган по настойничеството и попечителство по постоянен
адрес, временно местоживеене или настаняване.
Чл. 63ж. (1) Върховният комисар на Организацията на обединените нации за
бежанците, чрез своя представител в Република България, има право на информация, както
и на достъп до всеки един етап от производството за предоставяне на статут лице без
гражданство.
(2) Върховният комисариат на Организацията на обединените нации за бежанците
има право да присъства на интервютата, провеждани с кандидата.
Чл. 63з. Копия от чуждестранните документи на кандидата, удостоверяващи
самоличността му, документите му за пътуване, както и всякакви други документи с данни,
свързани с изложеното в заявлението, се прилагат към него за разглеждане му.
Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от
която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на
двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за
легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.,
по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа (Обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.), както и да бъдат
снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.
Чл. 63и. (1) На лице с предоставен статут на лице без гражданство в Република
България и издадено разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република
България се издава документ за самоличност „удостоверение за пътуване зад граница на
лице без гражданство“ със срок на валидност не по-малко от три месеца и не повече от две
години.
(2) На чужденец с предоставен статут на лице без гражданство от друга държава,
пребиваващ постоянно или дългосрочно в Република България, може да бъде издаден
документ „удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство“, когато към
заявлението по приложение 3 от Правилника за издаване на българските лични документи
се представят и документи, доказващи непреодолими причини същият да се поднови от
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държавата, която първоначално го е издала. Като документи, доказващи непреодолими
причини чужденецът представя официални документи, издадени от съответното
дипломатическо или консулско представителство на държавата, която му е предоставила
„статут лице без гражданство“.
§ 4. В чл. 69, ал. 1 думите „е приключила процедура по отказване, прекратяване или
отнемане на особена закрила по Закона за убежището и бежанците“ се заменят с „по
отношение на чужденеца има влязло в сила решение за отказ, прекратяване или отнемане
на международна закрила или убежище или по отношение на когото производството по
Закона за убежището и бежанците е прекратено с влязло в сила решение освен ако
прекратяването е постановено спрямо чужденец, за когото има решение за обратно
приемане в Република България и производството не е било възобновявано“.
§ 5. В чл. 70 думите „принудително се отвежда до границата“ се заменят със „се
връща до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“.
§ 6. В чл. 72, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „попълва декларация по образец съгласно приложение № 7“ се заменят с
„представя декларация по образец съгласно приложение № 7 с нотариално удостоверени
подпис и съдържание, извършени едновременно“.
2. Изречение второ става изречение трето и се създава ново изречение второ:
„Когато лицето, предоставящо адрес за пребиваване, не е собственик на жилището
се прилага и нотариално заверена декларация попълнена по образец съгласно приложение
7а за съгласие от собственика/собствениците конкретния чужденец да се настани на
адреса.“.
§ 7. В чл.74, ал. 4 думите „принудително отвеждане“ се заменят с „връщане“.
§ 8. В чл. 75, ал. 1 думите „при принудително отвеждане или експулсиране до
границата“ се заменят с „при връщане или експулсиране“.
§ 9. Създава се чл.77:
„Чл. 77. (1) Срокът на краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ не се
отчита при изчисляване на общия допустим срок за принудително настаняване на чужденец
за целите на връщането и експулсирането.
(2) Краткосрочно настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни в
обособено за тази цел звено се извършва след задължително предварително съгласуване с
директора на дирекция „Миграция“, с оглед наличие на условия за приемане.
(3) Преди издаване на заповедта за краткосрочно настаняване спрямо непридружени
малолетни и непълнолетни, органите по чл. 44, ал. 1 от ЗЧРБ изпращат в дирекция
„Миграция“ по факс или е-mail запитване за възможността за настаняването им.
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Директорът на дирекция „Миграция“ в рамките на работния ден, връща отговор като
посочва звеното където е възможно настаняването им или отказва настаняване с оглед
спазване най-добрия интерес на детето.“.
§ 10. Създава се Приложение № 6а към 63a, ал. 1:
„Приложение № 6а към чл. 63a, ал. 1
Рег N:
Дата:

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“
TO THE DIRECTOR OF MIGRATION
DIRECTORATE
ЗАЯВЛЕНИЕ/ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
APLICATION
FOR THE STATUS AS A STATELESS PERSON

ПОПЪЛВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛЕТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ALL FIELDS ARE MANDATORY
ЛИЧНИ ДАННИ/ PERSONAL DETAILS
ИМЕНА НА КАНДИДАТА/FULL NAME OF APPLICANT:
ФАМИЛИЯ/SURNAME NAME:________________________________________________________
СОБСТВЕНО ИМЕ/NAME:________________________________________________________

ГРАЖДАНСТВО/NATIONALITY:
ПРЕДИШНО ГРАЖДАНСТВО/
OTHER NATIONALITY:
НАРОДНОСТ:
БИЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО ГРАЖДАНИН НА
НЯКОЯ ДЪРЖАВА?/
PREVIOUS NATIONALITY:
ДОКУМЕНТ

ЗА

ПРОМЯНА

ГРАЖДАНСТВОТО/DOCUMENT

НА
FOR

CHANGED NATIONALITY:
ДАТА НА РАЖДАНЕ/DATE OF BIRTH:
ДЕН/DATE

МЕСЕЦ/MONTH

ГОДИНА/YEAR
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ПОЛ/SEX:

□

□

мъж/ male

жена/ female

МЯСТО НА РАЖДАНЕ/PLACE OF BIRTH:
НОМЕР НА НАЦИОНАЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ/ПАСПОРТ ИЛИ ЛИЧНА КАРТА/
NATIONAL ID DOCUMENT NUMBER/PASSPORT, ID CARD/:
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ/DATA OF ISSUE:

ДАТА НА ВАЛИДНОСТ/DATA OF EXPIRY:

ДЕН/ DATE

ДЕН/ DATE

МЕСЕЦ/ MONTH

ГОДИНА/YEA

МЕСЕЦ/ MONTH

ГОДИНА/YEAR

ДАННИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ/DATA FOR CURRENT RESIDENCE:
1.ПРОДЪЛЖИТЕЛНО/PROLONGEDRESIDENCE

□

2. ПОСТОЯННО/RESIDENCE PERMIT □
3.ДЪЛГОСРОЧНО/LONG-TERM RESIDENCE □
4. НЯМАМ ПРЕДОСТАВЕНО ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ/I HAVE NO
RESIDENCE PERMIT IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA □
5. ДРУГО/OTHER □
ПЪРВО ВЛИЗАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: ДЕН/DATE

МЕСЕЦ/MONTH

ГОДИНА/YEAR

DATE OF FIRST ENTRY INTO THE REPUBLIC OF BULGARIA
РАЗРЕШЕН САТУТ НА ПРЕБИВАВАНЕ В ЧУЖБИНА/DO YOU HAVE RESIDENCE IN ANOTHER
COUNTRY?
ПОСЛЕДНО ВЛИЗАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: ДЕН/DATE

МЕСЕЦ/MONTH

ГОДИНА/YEAR

DATE OF LAST ENTRY INTO THE REPUBLIC OF BULGARIA:
АДРЕС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ/ADDRESS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA:
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ/ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:
АДРЕС В ЧУЖБИНА/YOUR ADDRESS IN OTHER COUMTRY:
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА, GSM, E-MAIL, ФАКС И ДРУГИ:
TELEPHONE NUMBER, MOBILE NUMBER, E-MAIL ADDRESS, FAX NUMBER AND OTHER CONTACT
DETAILS:
ОБРАЗОВАНИЕ: БЕЗ
EDUCATION:
ВИСШЕ

□

WITHOUT

□

HIGH

□

ОСНОВНО

СРЕДНО

PRIMARY
УЧАЩ

□

SECONDARY

КОЛЕЖ

□

COLLEGE

□

STUDENT

МЕСТОРАБОТА:
WORKPLACE:
ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО/PERSONAL DETAILS OF FAMILY MEMBERS:
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СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ/FAMILY STATUS:

Неженен □
Unmarried

Женен □
Married

Неомъжена □
Unmarried

Омъжена □
Married

съпруг /husband

Вдовец □
Widower
вдовица □
Widow

съпружески начала □
in relationship
съпружески начала □
in relationship

съпруга/wife

партньор/partner

ИМЕНА/NAME:
ФАМИЛИЯ/SURNAME NAME:________________________________________________________
СОБСТВЕНО ИМЕ/NAME:________________________________________________________
ГРАЖДАНСТВО / NATIONALITY:

ДРУГО ГРАЖДАНСТВО/OTHER NATIONALITY:

ДАТА НА РАЖДАНЕ/DATE OF BIRTH:
ДЕН/DATE

МЕСЕЦ/MONTH

ГОДИНА/YEAR

ПОЛ/SEX:

□
мъж/ male

□
жена/ female

МЯСТО НА РАЖДАНЕ/PLACE OF BIRTH:
ДЕЦА/CHILDREN
ИМЕНА/NAMES:

ДАТА НА

ГРАЖДАНСТВО/

ПОЛ/

РАЖДАНЕ/

NATIONALITY:

SEX:

DATE OF BIRTH:
1.………………………………...................

………………….

………………………

……………

2…………………………………………….

…………………..

.………………………

……………

3…………………………………………….

.…………………

.………………………

……………

4…………………………………………….

………………….

………………………

……………

5……………………………………………….

………………….

………………………

……………

РОДИТЕЛИ/PARENTS:
ИМЕНА/NAMES

ДАТА НА

ГРАЖДАНСТВО/

ПОЛ/

РАЖДАНЕ/

NATIONALITY:

SEX:

DATE OF BIRTH:
МАЙКА/MOTHER:………………...................
БАЩА/FATHER:

.…………………………

………………….
………………….

………………………
………………………

……..
……..

8

БРАТЯ/СЕСТРИ/BROTHER/SISTER:
ИМЕНА/NAMES

ДАТА НА

ГРАЖДАНСТВО/

ПОЛ/

РАЖДАНЕ/

NATIONALITY:

SEX:

DATE OF BIRTH:
.………………………...................

………………….

………………………

.……………………………….......

………………….

………………………

.………………………...................

………………….

………………………

…………
…………
…………

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПРИЛАГАТЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО/
DOCUMENT ENCLOSED WITH THE APLICATION

□ КСЕРОКОПИЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ/
COPY OF YOUR NATIONAL DOCUMENT

□ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ/BIRTH CERIFICATE
□
□
□

ДАТА:…………

ПОДПИС НА ДЕКЛАРИРАЩИЯ:........................................

DATE

APLICANT’S SIGNATURE

ПРИЕЛ ЗАЯВЛЕНИЕТО/ДЕКЛАРАЦИЯТА/RECEIVED BY:…………………………………………..
ИМЕНА, ПОДПИС//NAMES, SIGNATURE

СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ/FOR OFFICIAL ONLY:

§ 11. Приложение № 7 към чл. 72, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 7 към чл. 72, ал. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 72, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
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Долуподписаният/ата: ......................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ/ЛН ................................................,
с ................................................. № ..........................................,
(посочва се видът и номерът на документа, с който се удостоверява самоличността)

издаден/а от ..................................... на ......................................, постоянен (настоящ) адрес
..............................................................................................................................................................
В качеството си на ....................................................................... на жилището, посочено в т. 2,
(посочва се една от възможностите - собственик, ползвател, наемател)

на основание………………………………………………………………………………………...
(посочва се конкретното основанието - нотариален акт № ………./договор за наем № ………. или др.)

ДЕКЛАРИРАМ:
1. До изпълнение на наложените принудителни административни мерки съгласно Закона за
чужденците в Република България ще осигурявам жилище и издръжка на чужденеца:
.............................................................................................................................................................,
роден: ..........................................., гражданин на ............................................................................
2.

Жилището,

което

предоставям,

се

намира

на

адрес:

…..........................................................................................................................................................
Уведомен съм, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата: ............................ г.

Декларатор: ..........................

Гр. ...................................

(подпис).“

§ 12. Създава се Приложение № 7а към чл. 72, ал. 5:
„Приложение № 7а към чл. 72, ал. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 72, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
Долуподписаният/ата: ......................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ/ЛН ................................................,
с ................................................. № ..........................................,
(посочва се видът и номерът на документа, с който се удостоверява самоличността)

издаден/а от ..................................... на ......................................, постоянен (настоящ) адрес
.............................................................................................................................................................,
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в качеството си на собственик, съгласно нотариален акт № ..............................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Давам съгласие чужденецът: ………………....................................................................,
роден: .........................., гражданин на ........................................................... до изпълнение на
наложените принудителни административни мерки, съгласно Закона за чужденците в
Република

България,

да

обитава

жилището

ми,

находящо

се

на

адрес:

..............................................................................................................................................................
Уведомен съм, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата: ............................ г.

Декларатор: ..........................

Гр. ...................................

(подпис).“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 13. Навсякъде в Правилника за прилагане на закона за чужденците в Република
България думите „документа за задгранично пътуване“ се заменят с „паспорта или
заместващия го документ“.
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник”.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Огнян Герджиков
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
Веселин Даков

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР НА МВР:
Бойко Славчев
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПНД - МВР:
Росица Грудева
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