ПРОЕКТ

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 Минисетрския 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 и 61 от 2014 г., изм. бр. 40 и 57 от 2015 г., изм. и доп. бр. 79 от
2016г., изм. и доп. бр. 51 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 19, т. 2 се заличава.
§ 2. В чл. 20 след думата „низходящ“ се поставя запетая и се добавя „в случаите, когато
същият е чужденец“.
§ 3. В чл. 29, ал. 1, т. 2 се заличава.
§ 4. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение първо и второ думата „три“ се заменя с „два“.
2. В ал. 3, изречение второ думата „три“ се заменя с „два“.
§ 5. В чл. 36, ал. 1, т. 2 се заличава.
§ 6. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от
ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1 и удостоверение за раждане. Службите за
административен контрол на чужденци прилагат служебна справка за разрешено постоянно
пребиваване на един от двамата родители.“.
§ 7. В чл. 38 след думите „документите по чл. 34, ал. 1“ запетаята и думите „удостоверение
за раждане на низходящ български гражданин“ се заличават. В края на изречение трето се поставя
запетая и се добавя „както и за раждане на низходящия български граждани“.
§ 8. В чл. 40, т. 1 се заличава.
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§ 9. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и т. 3 в него се заличава.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Службите за административен контрол на чужденци изискват по служебен ред от
компетентните органи за гражданска регистрация удостоверение за брак на родителя чужденец с
български гражданин.“.
§ 10. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се заличава.
2. В ал. 2, в края на изречението се добавя „и изискват по служебен ред от компетентните
органи за гражданска регистрация удостоверение за сключен брак или удостоверение за раждане“.
§ 11. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „три“ се заменя с „два“.
2. В ал. 2, изречение първо думата „три“ се заменя с „два“.
ПРЕХОДНИ И РАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 12. Започналите производства по предоставяне на продължително, постоянно и
дългосрочно пребиваване на чужденци на територията на Република България до влизане в сила на
постановлението се довършват по досегашния ред.
§ 13. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването в „Държавен вестник“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
ВЕСЕЛИН ДАКОВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР НА МВР:
БОЙКО СЛАВЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПНД - МВР:
РОСИЦА ГРУДЕВА
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