АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС И
ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО И ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ
1.

Правно основание в Закона за влизането, пребиваването и

напускането

на

Република

България

на

гражданите

на

Европейския съюз и членове на техните семейства.

Удостоверението

за

продължително

пребиваване

се

издава

на

гражданин на Европейския съюз, който отговоря на едно от следните
условия:
1. работник е или е самостоятелно заето лице в Република
България;
2. притежава здравна осигуровка и необходимите финансови
средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на
членовете на семейството му, без да са в тежест на системата за
социално подпомагане;
3. записан е в учебно заведение за обучение, включително и
професионално обучение, и отговаря на условията по т. 2.
Удостоверението за продължително пребиваване се издава и на член
на семейството на
1.

гражданин на Европейския съюз, който представи:

лична карта или паспорт;

2. документ, който удостоверява, че е член на семейството или е
във фактическо съжителство с гражданина на Европейския съюз.
Чл.8 и чл.9 ЗВПНРБГЕСЧТС
Срок за подаване:
До три месеца след влизане в страната.
Срок за разглеждане:
Максимално кратък – до 24 ч. след подаване на заявлението.
Необходими документи:
1. лична карта или паспорт;

2.

документи,

които

удостоверяват

наличието

на

обстоятелствата, а по чл. 8 - декларация;
3. документ за платена държавна такса.
Членът на семейството на гражданин на Европейския съюз,
който е гражданин на

Европейския съюз, прилага към

заявлението:
1. лична карта или паспорт;
2. документ, който удостоверява, че е член на семейството на
гражданина на Европейския съюз;
3. документ за платена държавна такса.
Такси:
1. За издаване на удостоверение - 7 лв;
2. При искане на лицето за издаване на удостоверение за
продължително пребиваване на картов носител и за издаване на
удостоверение за постоянно пребиваване се събира такса 18 лв. за
обикновена поръчка и 36 лв. за бърза.
2.

Правно основание в Закона за влизането, пребиваването и

напускането

на

Република

България

на

гражданите

на

Европейския съюз и членове на техните семейства:
1. На член на семейството на гражданин на Европейския съюз,
който не е гражданин на Европейския съюз и не е упражнил
правото си на свободно движение, се издава разрешение за
пребиваване

съгласно

изискванията

на

Регламент

(ЕО)

№1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния
формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети
страни.
2. Член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който
не е гражданин на Европейския съюз, може да пребивава
продължително или постоянно в Република България, за което
му се издава карта за пребиваване.

3. Член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който
не е гражданин на Европейския съюз, получава карта за
постоянно пребиваване, ако е пребивавал непрекъснато за срок
от пет години в Република България заедно с гражданин на
Европейския съюз или ако е пребивавал непрекъснато за срок 5
години

в

Република

България

в

случаите

по

чл.

15

ЗВПНРБГЕСЧТС.
Чл. 9а, 10, 11, 12 и 19 ЗВПНРБГЕСЧТС
Срок за подаване:
До три месеца след влизане в страната.
Заявлението до дирекция "Миграция" - МВР за издаване на карта за
постоянно пребиваване се подава два месеца преди изтичането на
срока на продължителното пребиваване.
Срок за разглеждане:
Картата за продължително пребиваване се издава в срок до три
месеца от подаване на заявлението.
Картата за постоянно пребиваване се издава в срок до един месец от
подаване на заявлението.
Необходими документи:
1. паспорт;
2.

документ,

който

удостоверява,

че

лицето

е

член

на

семейството на гражданин на Европейския съюз;
3. удостоверение за продължително пребиваване на гражданина
на Европейския съюз, чийто член на семейството е, когато това е
необходимо;
4. документ за платена държавна такса.
Такси:
За издаване на разрешение за пребиваване на продължително или
постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който
не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване
"член

на

семейство",

на

разрешение

за

пребиваване

на

продължително или постоянно пребиваващ на член на семейството на

гражданин на ЕС, с отбелязване "бенефициент съгласно чл. 3,
параграф

2

от

Директива

2004/38/ЕО"

и

на

разрешение

за

пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ член на
семейството на гражданин на ЕС, който е упражнил правото си на
свободно придвижване, със забележка "карта, упражнил правото си на
свободно придвижване", се събира такса 18 лв.

3.

Правно основание в Закона за влизането, пребиваването и

напускането

на

Република

България

на

гражданите

на

Европейския съюз и членове на техните семейства.
Гражданин на Европейския съюз или член на семейството му, който е
гражданин

на

Европейския

постоянно

пребиваване,

съюз,

получава

е

пребивавал

ако

удостоверение

за

непрекъснато

в

продължение на пет години в Република България или ако отговаря на
едно от следните условия:
1. работил е през последната една година към момента на
прекратяване на договора като работник или на дейността му като
самостоятелно заето лице, навършил е пенсионна възраст или по
отношение на него е налице основание за по-ранно пенсиониране и е
пребивавал непрекъснато в Република България повече от три години;
2. работник е или е самостоятелно заето лице, което не работи
поради

трайно

намалена

работоспособност

и

е

пребивавал

непрекъснато в Република България повече от две години;
3.

работник

е

или

е

самостоятелно

заето

лице

и

неработоспособността му е резултат от трудова злополука или от
професионална болест;
4.

работник

е

или

е

самостоятелно

заето

лице,

което

в

продължение на три години непрекъснато е пребивавало и работило в
Република България и работи като такова в друга държава.
Чл. 16 ЗВПНРБГЕСЧТС
Срок за подаване:

При настъпване на условията.
Срок за разглеждане:
Максимално кратък – до 24 ч.след подаване на заявлението.
Такси:
1. За издаване на удостоверение - 7 лв.
2. При искане на лицето за издаване на удостоверение за
продължително пребиваване на картов носител и за издаване на
удостоверение за постоянно пребиваване се събира такса 18 лв. за
обикновена поръчка и 36 лв. за бърза.

