СПРАВКА
за отразяване на предложенията, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проекта на
Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

№

Организация/потребител

1.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛ

2.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
ИКОНОМИЧЕСКАТА И
ДЕМОГРАФСКАТА
ПОЛИТИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

3

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

Не е получено становище в срок

Не е получено становище в срок.
В Комисията за защита от дискриминация е подадена
жалба с оплаквания за дискриминационен характер на
разпоредбата на чл.17, ал.2, т.2 от Наредбата По повод на
жалбата е образувана Преписка № 187 от 2014г. по
която и Министерство на външните работи е
конституирано като ответна страна. Изискването за
представяне на документи, регламентирано в
посочената разпоредба, лишава определена категория
лица – пенсионери, които не работят и не са задължени
да подават декларация по чл.50 от Закона за облагане
доходите на физическите лица, от възможността да
подават покана-декларация за издаване на виза за
краткосрочно пребиваване с цел частно посещение на
чужденец в Република България.
Предвид започналата процедура по изменение на
Наредбата, считаме че следва да прецените
възможността за изменение или допълнение на текста
на чл.17, ал.2, т.2 от Наредбата, с оглед уреждане на

Приема се по
принцип

по
преписка
Производството
№187/2014г. по описа на КЗД не е
приключило с окончателен акт.
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№

Организация/потребител

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

хипотеза, която да обхване и тази категория лица.

4.

МИНИСТЕРСТВО НА
ОТБРАНАТА

Без бележки.

5.

МИНИСТЕРСТВО НА
ФИНАНСИТЕ

Без бележки и с одобрена финансова обосновка.

6.

МИНИСТЪР ЗА
БЪЛГАРСКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА
СЪВЕТА НА ЕС 2018

7.

МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

8.

МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Без бележки.

9.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

Без бележки.

10.

МИНИСТЕРСТВО НА
ПРАВОСЪДИЕТО

Без бележки.

11.

МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

12.

МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Без бележки.

Не е получено становище в срок.

Не е получено становище в срок.
Без бележки.
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Организация/потребител

13.

МИНИСТЕРСТВО НА
КУЛТУРАТА

Без бележки.

14.

МИНИСТЕРСТВО НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И
ВОДИТЕ

Без бележки.

15.

МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ

Без бележки.

16.

МИНИСТЕРСТВО НА
ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА

Без бележки.

17.

МИНИСТЕРСТВО НА
ИКОНОМИКАТА

Без бележки.

18.

МИНИСТЕРСТВО НА
ЕНЕРГЕТИКАТА

Без бележки.

19.

МИНИСТЕРСТВО НА
ТУРИЗМА

Без бележки.

МИНИСТЕРСТВО НА
МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Без бележки.

20.

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви
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№

21.

Организация/потребител

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ“

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Предложените промени за съкращаване на срока за
вземане на решение по подадено заявление за издаване Приема се
на виза за дългосрочно пребиваване на граждани на частично
трети страни, с цел пребиваване на територията на
Република България по чл. 24к (сезонни работници) от
Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ)
следва да бъдат съобразени с техническите възможности
и процеса по обработка на заявленията за визи, както и
да бъдат разгледани комплексно с другите срокове,
посочени в НУРИВОВР.
С оглед очаквания голям брой кандидати, които ще
подадат заявления за издаване на визи по чл. 24 к от
ЗЧРБ, в тази връзка следва да бъде отбелязано, че
приоритетната обработка на тези заявления ще доведе
до забавяне на становищата по подадени заявления за
визи на останалите основания, посочени в чл. 30, ал. 4 от
НУРИВОВР. В ал. 4 на чл. 30 от НУРИВОВР са включени и
студентите, които са приети във висши учебни заведения
на територията на страната, включително и тези по
Постановление на Министерския съвет № 103 от
31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност
сред българите в чужбина (ПМС №103/1993г.) и ПМС №
228 от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на
Република Македония за студенти в държавните висши
училища на Република България (ПМС №228/1997г.). В
посочените постановления за учебната 2018-2019г. е
увеличена двойно бройката за прием от 1000 на 2000,
което е резултат от държавната политика за привличане
на граждани от български произход в страната, с цел
трайното им установяване на нашата територия.
Кампанията по кандидатстване за визи от студентите от
български произход започва през месец август и
приключва през месец октомври, което ще доведе до
повишаване на административната натовареност на
отговорните институции.

Мотиви

резултат
на
постигнатите
В
договорености в проекта е предвидена
правна възможност за удължаване на
всички посочени в НУРИВОВР срокове за
даване на становище по заявленията за
визи с до 20 календарни дни, при
необходимост
от
извършване
на
допълнителни проучвания, проверки
или представяне на документи. По този
начин
ще
бъде
предоставена
възможност на компетентните органи
да извършат обстоятелствени проверки
в реално осъществим процедурен срок.
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Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

5

№

Организация/потребител

Бележки и предложения

По-горе е посочено, че с проекта се намалява времето от
35 на 15 дни, в приложения проект на ПМС е записано
следното:
22.

moskov.kaloyan

(3) Решение по заявление за издаване на виза за
дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни
по реда на чл. 15, ал. 2 от Закона за чужденците в
Република България се взема в срок до 35 работни дни
считано от датата на подаване на заявлението."

Приети/
неприети

Мотиви

Срокът за вземане на решение по
подадено заявление за издаване на виза
за
дългосрочно
пребиваване
на
граждани на трети страни, с цел
пребиваване
на
територията
на
Република България по чл. 24к (сезонни
работници) от Закона за чужденците в
Република България се съкращава от 35
Не съдържа работни дни на 15 календарни дни.
предложение
Регламентираният срок от 35 работни
дни за вземане на решение по заявление
за издаване на виза за дългосрочно
пребиваване на граждани на трети
страни по чл.15, ал. 2 от Закона за
чужденците в Република България не
обхваща случаите по чл.24 к от Закона за
чужденците в Република България.

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА МВнР:

/П/
ЕЛЕНА ШЕКЕРЛЕТОВА
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