
Разрешения за пребиваване и разрешения за 
работа 





 Държавата упражнява контрол върху влизането, пребиваването и 

осъществяването на трудова дейност от чужденци с оглед защита на 

националния интерес 

 В рамките на ЕС е налице процес на ограничаване на държавния 

контрол в тази област по отношение гражданите на държавите-членки 

 В режима за влизане, пребиваване и осъществяване на трудова 

дейност в Република България могат да бъдат разграничени две 

категории лица: 

◦ Граждани на ЕС, държавите – страни по Споразумението за ЕИП и 

Конфедерация Швейцария 

◦ Чужденци – граждани на трети държави 



 чл. 45 от ДФЕС 

 Директива 2004/348/ЕО относно правото на 

граждани на Съюза и на членове на техните 

семейства да се движат и да пребивават 

свободно на територията на държавите-

членки 

 Директива 2003/109/ЕО относно статута на 

дългосрочно пребиваващи граждани от трети 

страни 

 Закон за влизането, пребиваването и 

напускането на република България на 

гражданите на Европейския съюз и 

членовете на техните семейства 

 Закон за чужденците в Република България 

Закон за насърчаване на заетостта 

 Правилник за прилагането на ЗЧРБ 

 Наредба за условията и реда за издаване на 

визи и определяне на визовия режим 

 Наредба за условията и реда за издаване, 

отказ и отнемане на разрешения за работа на 

чужденци в Република България 

 



 За осъществяваната дейност независимо от нейния характер се 

дължат осигурителни вноски, като при зачитане на внесени в чужбина 

осигурителни вноски по отношение на лицата с обичайно 

местопребиваване в рамките на ЕС се прилага общностното право, а 

по отношение на всички останали чужденци  - спогодбите за социална 

сигурност, ако има такива 

 За данъчните задължения определящо е разграничението на местни и 

чуждестранни лица според периода на пребиваване в България, като 

приложение намират и спогодбите за избягване на двойното данъчно 

облагане 





 Граждани на всички държави - членки на ЕС, Конфедерация 

Швейцария и държавите, подписали Споразумението за създаване на 

ЕИП 

 Членове на техните семейства 



 Свободно влизане и пребиваване до 3 месеца 

 Разрешение за продължително пребиваване 

 Разрешение за постоянно пребиваване 



 Гражданите на Европейския съюз могат да работят като служители 

или да осъществяват дейност като представляващи на търговски 

дружества без предварително разрешение и без ограничения. 

 



 Членове на семейството – 

граждани на ЕС пребивават в 

България свободно 

 Членове на семейството – 

чужденци – получават право на 

пребиваване за срока на 

пребиваване на гражданина на 

ЕС и имат право на достъп до 

националния пазар на труда без 

изрично разрешение 

 



 Режим на пребиваване в България за чужденци – членове на 

семейството на български гражданин 

◦ Изискване за снабдяване с виза тип D  

◦ Изискване за снабдяване с разрешение за продължително 

пребиваване 

 





 Изискване за виза – според целта на пътуването: 

◦ Тип A – за летищен транзит 

◦ Тип C – за краткосрочно пребиваване до 90 дни в рамките на 180 

дни 

◦ Тип D – за дългосрочно пребиваване до 180 дни 

 Изисквания за виза тип D – задължително при подаване на заявление 

за разрешение за пребиваване, дори да е налице безвизов режим 



 Разрешение за продължително пребиваване – издава се за срок от 6 

или 12 месеца; 

 Разрешение за постоянно пребиваване – издава се за срок от 5 години, 

като чужденецът има право на свободен достъп до пазара на труда; 

 Разрешение за дългосрочно пребиваване – издава се за срок от 5 

години, като чужденецът следва да бъде третиран равноправно с 

гражданите на държавата-членка и може да получи разрешение за 

пребиваване и в друга държава-членка, като запазва правото си на 

равноправно третиране 



 За представляващи търговски дружества няма специално основание за 

издаване на разрешение за пребиваване, затова може да бъде 

приложено друго основание, например: 

◦ Регистрация като управител на търговско представителство при 

БТПП; 

◦ Инвестиция, която води до откриване и поддържане на работни 

места за български граждани 

 За служители при изразено намерение за работа в България 

законодателството предвижда издаване на единно разрешение за 

пребиваване и работа 



 Чужденец може да получи разрешение за постоянно пребиваване при 

направена инвестиция: 

◦ 1 млн. лева в държавни ценни книжа, акции на български дружества, 

търгувани на регулиран пазар или във всеки актив въз основа договор за 

доверително управление с българска банка 

◦ 6 млн. лева в капитала на търговско дружество 

◦ Съобразно размера на инвестицията за съответния отрасъл при инвестиция 

в приоритетен инвестиционен проект 

◦ 500 хил. лева в търговско дружество, при условие на откриване и 

поддържане на 10 работни места за български граждани 

 Инвестиция, направена при тези условия позволява натурализация на 

чужденеца по облекчен ред за срок от 6 години, а при начална инвестиция от 1 

млн. лева и увеличаване на същата до 2 млн. лева – производството по 

придобиване на българско гражданство е съкратено до 2 години 





 Чужденците, граждани на трети страни могат да работят по трудово 

правоотношение като наети лица или като командировани в рамките 

на предоставяне на услуги на територията на Република България 

след получаване на разрешение за работа. 

 Изключения: Разрешение за работа не се изисква за следните групи 

лица: 

◦ Чужденци, които нямат нужда от разрешение за работа поради 

правния си статут 

◦ Чужденци, които нямат нужда от разрешение за работа поради 

характера на извършваната дейност 

 Разрешение за работа не е необходимо, но се изисква регистрация в 

Агенция по заетостта на заетите по трудов договор чужденци, членове 

на семейство на български граждани или граждани на ЕС. 



 Чужденец, командирован в България от чуждестранния му 

работодател за срок до 3 месеца в рамките на 12 месеца, може да 

изпълнява конкретни задачи без разрешение за работа въз основа на 

еднократна предварителна регистрация в Агенцията по заетостта в 

следните случаи: 

◦ 1. извършване на монтаж и гаранционен ремонт на доставени от 

чужбина машини и съоръжения; 

◦ 2. обучение в обслужването или приемане на поръчани съоръжения, 

машини или други вещи; 

◦ 3. преминаване на курс за обучение в рамките на експортен договор 

за доставка или на лицензионен договор. 

 



 Разрешение за работа се издава на чужденец, който притежава 

специализирани знания, умения и професионален опит, както и: 

◦ 1. По закон за заемането на длъжността не се изисква българско гражданство; 

◦ 2. Предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от 

условията за българските граждани за съответната категория труд  

◦ 3. Общият брой на работещите за местния работодател чужденци не надвишава 

10% от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение 

български граждани, граждани на държави - членки на ЕС, ЕИП и на 

Швейцария и чужденци с разрешено постоянно и дългосрочно пребиваване в 

България или с приравнени на техните права в предходните 12 месеца  

◦ 4. Съобразено е състоянието развитието и обществените интереси на 

националния пазар на труда 



 Съобразяване на състоянието развитието и обществените интереси на 

националния пазар на труда е налице, когато: 

◦ местният работодател е представил доказателства, че е провел 

пазарен тест  

◦ чужденецът притежава средно специално или по-висока степен на 

образование и/или специфични професионални квалификация и 

опит 

◦ няма български граждани, граждани на държава - членка на ЕС или 

ЕИП или Швейцария, чужденци с разрешено постоянно и 

дългосрочно пребиваване в България или с приравнени на техните 

права с исканата професия, специалност и/или квалификация, 

включително няма възможност за своевременното обучение  



 Случаи, в които не е необходимо провеждането на пазарен тест: 

◦ При сключен международен договор 

◦ Висш ръководен персонал, назначен при условията на вътрешно-

корпоративен трансфер 

◦ Специалисти със специални умения за овладяване на 

производствени технологии, оборудване и техники на управление 

при условията на вътрешно-корпоративен трансфер 

◦ Специалисти във връзка с монтаж, ремонт, пуск, внедряване на 

технологии 

◦ Специалисти, които ще извършват обучение във връзка с доставка 

на съоръжения или сключени лицензионни договори 

 Случаи, в които може да бъде нарушено ограничението за общия брой 

на заетите чужденци – при изрично разрешение на МТСП 



 Разрешението за работа се издава за срок до 1 година, като може да 

бъде продължено за срок до 12 месеца, ако не са отпаднали условията 

за първоначално издаване и няма прекъсване в заетостта 

 





 Единното разрешение за пребиваване и работа е документ, с който 

едновременно се разрешава пребиваване и работа на територията на 

България на чужденци от трети държави. 

 Издава се на чужденци, кандидатстващи за разрешение за 

пребиваване с цел работа.  

 Приложима е облекчена процедура за издаването му от Дирекция 

Миграция към МВР след решение на Агенция по заетостта.  



 Издава се единно разрешение за пребиваване и работа тип "синя карта 

на ЕС", издавано от Дирекция Миграция към МВР.  

 За даване на решението, работодателят следва да докаже, че:  

◦ чужденецът притежава необходимото за съответната позиция висше 

образование 

◦ с трудовия договор е уговорено възнаграждение в размер 1,5 пъти 

по-висок от средната работна заплата в страната за последните 12 

месеца преди сключването на трудовия договор 

 Не е необходимо да доказва спазване на ограниченията за общия брой 

наети чужденци 



 Министърът на труда и социалната политика утвърждава списък с 

професии, за които има недостиг на висококвалифицирани 

специалисти на българския пазар на труда.  

 За професии в списъка, „синя карта“ се издава без да се доказва 

проведено проучване на пазара на труда 

 За да е приложим облекченият ред, трудовият договор трябва да бъде 

сключен при възнаграждение в размер надхвърлящ трикратния размер 

на средната работна заплата за предходните 3 месеца 





 ЗТМТМ урежда достъпа до българския пазар на труда за граждани на 

ЕС и чужденци и правата на българите при работата им в рамките на 

ЕС и ЕИП 

 Със ЗТМТМ се въвежда специални уредба на трудовоправни и 

осигурителни въпроси 



 Сезонна заетост 

 Вътрешнокорпоративен трансфер 

 Дейност на свободна практика 

 Свобода на движение на граждани на ЕС 


