ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ
1.

Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:

Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който
е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република
България в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за
разрешаване на дългосрочно пребиваване. След придобиването му,
статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен, доколкото не са
възникнали основания за отнемането му по чл. 40.
Чл. 24г ЗЧРБ
Чл. 51, 52, 53 ППЗЧРБ
Срок за подаване:
Най-малко три месеца преди изтичането на разрешения срок на
пребиваване на чужденеца в страната.
Срок за разглеждане:
В срок до три месеца. При правна и фактическа сложност и
необходимост

от

представяне

на

допълнителни

документи

или

информация срокът може да бъде удължен с два месеца, за което
чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че следва да
предостави необходимите документи или информация в едномесечен
срок. В случай че допълнителните документи или информация не
бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и
заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
Необходими документи:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване със
страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността
на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично
пътуване;
2. доказателства за достатъчни средства за издръжка за период,
не по-малък от една година, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, като се вземат предвид минималната месечна
работна заплата и пенсия за Република България;

3.

задължителна

медицинска

застраховка,

валидна

за

територията на Република България, когато лицето не е осигурено по
ЗЗО;
4. доказателства за осигурено жилище;
5. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по
Закона за държавните такси;
6. за предоставяне право на дългосрочно пребиваване на
притежател на Синя карта на ЕС, чужденецът прилага към заявлението
и

удостоверение

от

службите

за

административен

контрол

на

чужденците за законното му пребиваване в продължение най-малко на
две години преди подаване на заявлението на територията на
Република

България

като

притежател

на

Синя

карта

на

ЕС

и

официален документ от държава - членка/държави - членки на ЕС,
удостоверяващ законното му пребиваване като притежател на Синя
карта на ЕС на нейна/техни територия/територии за срок, допълващ
изискуемия общ 5-годишен период.
Такси:
За исканата услуга - 10 лв.
При предоставяне – 1000 лв.

