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СТАНОВИЩЕ
на Работна група № 23 “Сътрудничество в областта на вътрешните работи” по ПМС №
85/17 април 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

ОТНОСНО: проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в
Република България
Законът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България е
изготвен във връзка със запитване от Европейската комисия по Информационна фаза на EU
Pilot (2018) 9380 относно пълното и правилно въвеждане в националното законодателство на
Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година
относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно
разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ
набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава-членка.
Съгласно действащото към настоящия момент българско законодателство процедурата
за издаване на Единното разрешение за пребиваване и работа е свързана с подаване на
заявление пред две административни структури – Агенция по заетостта и пред дирекция
„Миграция“-МВР. Предвид този факт, ЕК е констатирала, че е необходимо регламентирането
на „единна процедура“ по издаването на „единен документ за пребиваване и работа“. В тази
връзка, измененията предвиждат кандидатстването и получаването на Единното разрешение за
пребиваване и работа да се извършва пред един единствен орган, съгласно изискванията на
Директивата, а именно дирекция „Миграция“ - МВР.
Детайлно е разписан редът за съгласуване на подадените заявления с компетентните
национални структури, ангажирани с разрешаване пребиваването на чужденци на територията
на България, и с предоставянето на достъп до пазара на труда на тази категория лица. По този
начин и в съответствие с препоръките на ЕК, ще се намали административната тежест за
чужденците-кандидати за единно разрешение за пребиваване и работа, както и за техните
работодатели. Освен това ще се подобри качеството на административното обслужване, тъй
като производството по разглеждане на заявления за единно разрешение за пребиваване и
работа в неговата цялост ще се провежда от дирекция „Миграция“ - МВР.
С цел облекчаване на процедурите по набавяне на документи, чужденците следва да
представят пълния набор от документи единствено при подаване на заявление за единното
разрешение. След издаването му, в процедурата по издаване на виза „Д“ чужденците няма да е
необходимо да представят целия набор от документи, които са изискуеми до момента.
Предвидени са административно наказателни разпоредби при неизпълнение на
задължението на работодателя да уведоми дирекция „Миграция“ при прекратяване на
трудовите правоотношения, както и при наемане на чужденци без документ за пребиваване, а
единствено с издадена виза.

Приемането на предложените изменения със Закон за изменение и допълнение на
Закона за чужденците в Република България ще доведе до отстраняването на констатираните
от ЕК несъответствия при въвеждането на разпоредбите на Директива 2011/98/ЕС.
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