
1 Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо 
жените и децата бежанци и мигранти в България

фондация асоциация анимус

Бежанци и мигранти – информация 
относно статус и права
 

Из Закон за бежанците и убежището

1. Статут на бежанец
 
Статут на бежанец в Република България се предоставя на чужденец, 
който поради основателни опасения от преследване, основани на раса, 
религия, националност, политическо мнение или принадлежност към  
определена социална група, се намира извън държавата си по произход и 
поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на 
тази държава или да се завърне в нея. (чл. 8, ал. 1)

Права и задължения на чужденец с предоставен статут на бежанец  
(чл. 32, ал. 2)

Чужденец с предоставен статут на бежанец има правата и задължения-
та на български гражданин, с изключение на:

1.  Правото да участва в избори за държавни и местни органи, в  
национални и местни референдуми, както и да участва в създава-
нето и да членува в политически партии;

2.  Да заема длъжности, за които със закон се изисква българско  
гражданство;

3.  Да бъде военнослужещ;
4.  Други ограничения, изрично предвидени със закон.
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2. Хуманитарен статут

Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, който не отговаря на 
изискванията за предоставяне на статут на бежанец и който не може 
или не желае да получи закрила от държавата си по произход, тъй като 
може да бъде изложен на реална опасност от тежки посегателства, 
като:

1.  Смъртно наказание или екзекуция, или
2.  Изтезание, нечовешко или унизително отнасяне, или наказание, 

или
3.  Тежки заплахи срещу живота или личността на цивилно лице  

поради безогледно насилие в случай на въоръжен международен или  
вътрешен конфликт. 

      (чл. 9, ал. 1)

Права и задължения на чужденец с предоставен хуманитарен статут 
(чл. 32, ал. 3)

Чужденец с предоставен хуманитарен статут има правата и задъл-
женията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република  
България.

3. Убежище

Президентът на Република България предоставя убежище в съответ-
ствие с определените му правомощия в случаите на чужденци, преслед-
вани заради техните убеждения или дейност в защита на международ-
но признати права и свободи (чл. 27, ал. 2 от Конституцията), както и  
когато държавните интереси или особени обстоятелства налагат 
това. (чл. 2, ал. 1)

Права и задължения при предоставено убежище

Чужденците в Република България с предоставено убежище имат  
равни права и задължения с лицата, на които е предоставен статут на  
бежанец. 
(чл. 31, ал. 2) 
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4. Временна закрила

Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чуж-
денци, които са принудени да напуснат държавата си по произход,  
поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушава-
не на човешките права или насилие в големи размери на територията на 
съответната държава или в отделен район от нея и които не могат по 
тези причини да се завърнат там. (чл. 1а, ал. 3)

Права и задължения при предоставена временна закрила 

Чл. 39, ал. 1. 
Чужденците, ползващи се от временна закрила, имат право:

1. Да останат на територията на Република България;
2. На труд и професионално обучение;
3. На подходящо настаняване или на средства за настаняване при 

необходимост;
4. На социално подпомагане;
5. На медицинска помощ при спешни състояния;
6. Свободно да се завръщат в държавата си по произход.

Чл. 20. 
Не се допускат ограничения на правата или привилегии на чужденците, 
търсещи или получили закрила в Република България, основани на раса,  
народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образова-
ние, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено поло-
жение или имуществено състояние.

Права и задължения на чужденците, търсещи международна  
закрила, по време на производството за получаване на закрила

Чл. 29. 
(1)    По време на производството чужденецът има право:

1. Да остане на територията на Република България;
2. Да се движи в рамките на определената зона на територията на 

Република България;
3. На подслон и храна;
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4. На социално подпомагане по реда и в размера, определени за  
българските граждани;

5. На здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплат-
но ползване на медицинско обслужване при условията и по реда  
за българските граждани;

6. На психологическа помощ;
7. Да получи регистрационна карта;
8. На преводач или тълковник.

(3) Има право на достъп до пазара на труда, включително да участ-
ва по програми и проекти, финансирани от държавния бюджет 
или по линия на международно или европейско финансиране, ако  
производството не приключи до три месеца от подаването на 
молбата му за международна закрила поради независещи от него  
причини.

(4) Чужденецът се настанява в транзитен, регистрационно- 
приемателен център или на друго място за подслон от Държавната 
агенция за бежанците след преценка на здравословното състояние,  
семейното и материалното положение на чужденеца при условия и по 
ред, определени от председателя на Държавната агенция за бежа-
нците. Чужденецът се подлага на медицински преглед и изследвания и  
остава под карантина, докато станат известни резултатите. При  
медицинския преглед се установява дали чужденецът, търсещ между-
народна закрила, принадлежи към уязвима група и дали има специални 
потребности.

Чл. 30.  
(1)  По време на производството чужденецът е длъжен:

1. Да изпълнява разпорежданията и да не пречи на длъжностните 
лица при изпълнение на служебните им задължения;

2. Да предаде всички притежавани негови и на придружаващите го 
малолетни и непълнолетни деца документи, които могат да пос-
лужат за установяване на самоличността и гражданството им, 
както и начина на предвижването и влизането им в Република  
България;

3. Когато не притежава документите по т. 2, да удостовери са-
моличността си, датата и мястото на раждане, семейното си  
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положение, както и тези на придружаващите го малолетни и  
непълнолетни деца, чрез декларация пред длъжностно лице, за  
верността на която носи наказателна отговорност по чл. 313  
от Наказателния кодекс;

4.  Да спазва правилника за вътрешния ред в транзитните и регис-
трационно-приемателните центрове, да участва в дейностите 
по поддръжката, хигиената и благоустройството им, както и да 
опазва предоставеното му за ползване имущество;

5.  Да не променя адреса, определен по реда на чл. 29, ал. 9,  
без разрешение от Държавната агенция за бежанците;

6.  Да не навлиза в граничната зона на Република България без  
надлежно разрешение;

7.  Да не навлиза в зони, определени от председателя на Държавна-
та агенция за бежанците или оправомощено от него длъжностно 
лице;

8. Да не напуска територията на Република България без разреше-
нието на Държавната агенция за бежанците;

9. Да съдейства за изясняване на неговия случай, като съобщава пъл-
на и достоверна информация на съответните длъжностни лица;

10. Да даде пръстови отпечатъци;
11. Да не напуска определената му зона.

Из Наредба за условията и реда за сключване, 
изпълнение и прекратяване на споразумението 
за интеграция на чужденците с предоставено 
убежище или международна закрила

Чл. 3. 
(1) Споразумението за интеграция се сключва между чужденец с  
предоставено убежище или международна закрила в Република България 
и кмет на община.

2. Споразумението за интеграция е за срок една година.
3. Срокът на споразумението за интеграция може да бъде удължен 
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еднократно за срока по ал. 2 по предложение на кмета на община-
та и с писменото съгласие на чужденеца с предоставено убежище 
или международна закрила в Република България.

4.  В случай че чужденецът е придружен от пълнолетни членове на 
неговото семейство, се сключва едно общо споразумение за  
интеграция.

5. В случай че чужденецът е придружен от ненавършили пълнолетие 
членове на неговото семейство, след сключване на споразумение 
за интеграция се изготвят индивидуални интеграционни планове 
за всяко лице под 18-годишна възраст.

Критерии за интеграция на чужденците  
с предоставено убежище  
или международна закрила 

Чл. 5. 
Индикаторите за оценка на ефективността на процеса на интегра-
ция на лицата с предоставено убежище или международна закрила в  
Република България включват достъп до:

1. образование; 
2. заетост; 
3. обучение; 
4. жилищно настаняване; 
5. здравеопазване; 
6. социално подпомагане и социални услуги. 

Чл. 6. 
Достъпът до образование включва: 

1. Обучение на децата с предоставена международна закрила в  
предучилищно, основно и средно образование; 

2. Осигуряване на равен достъп до образование за чужденците  
с предоставено убежище или международна закрила. 
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Чл. 7. 
Достъпът до заетост включва: 

1. Информиране и консултиране за свободни работни места;
2. Съдействие за осигуряване на заетост при работодател или за 

самостоятелна заетост; 
3. Прилагане на механизми за включване на интеграцията на  

чужденци с предоставено убежище или международна закри-
ла в политиките по заетостта, включително за навършилите  
16-годишна възраст, при условия и по ред, предвидени в трудово-
то законодателство, с оглед на тяхната специална закрила.

 

Чл. 8. 
Достъпът до обучение включва: 

1. Осигуряване на професионално обучение; 
2. Прилагане на механизми за включване на интеграцията на  

чужденци с предоставено убежище или международна закрила  
в политиките по учене през целия живот. 

Чл. 9. 
Достъпът до жилищно настаняване включва: 

1.  Осигуряване на услуги по консултиране за достъп до жилищно нас-
таняване за чужденци с предоставено убежище или международна 
закрила; 

2. Прилагане на механизми за включване на интеграцията на  
чужденци с предоставено убежище или международна закрила  
в политиките по жилищно настаняване, социално включване и  
регионално развитие. 

Чл. 10. 
Достъпът до здравеопазване включва осигуряване на здравни услуги на 
чужденци с предоставено убежище или международна закрила. 

Чл. 11. 
Достъпът до социално подпомагане и социални услуги включва: 
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1. Предоставяне на месечни социални помощи по Закона за социално 
подпомагане; 

2.  Предоставяне на еднократни социални помощи за задоволяване 
на инцидентно възникнали здравни, образователни, комуналноби-
тови и други жизненоважни потребности; 

3. Предоставяне на еднократна целева социална помощ за издаване 
на лична карта; 

4. Ползване на социална услуга „Център за временно настаняване“  
в рамките на 3 месеца за календарна година; 

5. Предоставяне на целева помощ за отопление; 
6. Предоставяне на социални услуги; 
7. Осигуряване заплащането на оказаната болнична медицинска по-

мощ за диагностика и лечение в лечебните заведения на лицата, 
които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява 
лично участие в здравноосигурителния процес; 

8. Включване в програми и мерки за закрила на децата. 

Чл. 12.  
(1)  За оценка на изпълнението на индикаторите по чл. 6 – 11  
       компетентните институции събират информация за:
 

1. Броя на децата с предоставена международна закрила, записани в 
детски градини и училища; 

2. Броя на чужденците с предоставено убежище или международна 
закрила, записани във висши училища; 

3. Броя на заетите чужденци с предоставено убежище или междуна-
родна закрила; 

4. Броя на чужденците с предоставено убежище или международна 
закрила (според вида на статута им), които са използвали целеви 
услуги за достъп до жилищно настаняване; 

5. Броя на чужденците с предоставено убежище или международна 
закрила, на които са предоставени социални помощи и социални 
услуги. 

(2) Изпълнението на критериите за интеграция на чужденеца с  
предоставено убежище или международна закрила се отразява в  
индивидуалния интеграционен план по чл. 4, ал. 2. 
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(3)  Информацията по ал. 1 се събира обобщена и разделена по признак:
 

1. Държава на произход или лице без гражданство; 
2. Пол; 
3. Възрастова група; 
4. Вид на получения статут; 
5. Вид на предоставената услуга/достъп.

Из Закон за чужденците в Република България

Чл. 2. 
Чужденец по смисъла на този закон е всяко лице, което не е български 
гражданин.

(2) Чужденец е и лице без гражданство - лице, което не се разглежда като 
гражданин от нито една държава в съответствие с нейното законо-
дателство.

(3) Членове на семейство на чужденец са лицата, които живеят с него в 
едно домакинство и са:

1. Съпруг/съпруга;
2. Деца на чужденеца и на неговия съпруг/съпруга, включително  

осиновените, които не са навършили 18-годишна възраст и не са 
сключили брак;

3. Деца, включително осиновените, на чужденеца, които не са на-
вършили 18-годишна възраст и не са сключили брак, когато той 
притежава родителските права и децата се намират на негова  
издръжка;

4. Деца, включително осиновените, на съпруга/съпругата, които 
не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак, кога-
то той притежава родителските права и децата се намират на  
негова издръжка.
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(4)  За членове на семейството се смятат и навършилите 18-годишна 
възраст деца на чужденеца или на неговия съпруг/съпруга, несключили 
брак, когато сериозни здравословни причини налагат полагането на 
лични грижи за тях или поради такива причини са обективно неспо-
собни да осигуряват собствената си издръжка.

(5)  Когато чужденецът вече има съпруг/съпруга, живеещ с него на  
територията на Република България, не се разрешава събирането на  
семейството с друг съпруг/съпруга.

Чл. 23.  
(1) Чужденците пребивават в Република България:

1. Краткосрочно – до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период 
от датата на влизането в страната;

2.  Продължително – с разрешен срок до една година, освен в случаи-
те, предвидени в този закон;

3.  Дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възмож-
ност за подновяване след подадено заявление;

4.  Постоянно – с разрешен неопределен срок.

(2)  Сроковете по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не се прилагат за чужденците, получили 
закрила по Закона за убежището и бежанците.

(5)  За получаване право на продължително пребиваване чужденецът  
подава лично в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектори/групи  
„Миграция“ при областните дирекции на Министерството на  
вътрешните работи заявление по образец и документи съгласно  
правилника за прилагане на закона.

(6)  За получаване право на постоянно или дългосрочно пребиваване  
чужденецът подава лично в дирекция „Миграция“ или в сектори/групи  
„Миграция“ при областните дирекции на Министерството на  
вътрешните работи заявление по образец и документи съгласно  
правилника за прилагането на закона.
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Права и задължения на чужденците, 
пребиваващи в Република България

Чл. 3. 
(1)  Чужденците в Република България имат всички права и задължения 

според българските закони и ратифицираните международни дого-
вори, по които Република България е страна, с изключение на тези,  
за които се изисква българско гражданство.

(2)  По отношение на чужденци, които са акредитирани като членове на 
чуждестранни дипломатически и консулски представителства, как-
то и на представителства на международни организации в Републи-
ка България, които се ползват с имунитет и привилегии, се прилагат 
общоприетите норми на международното дипломатическо и консул-
ско право и международните договори, по които Република България 
е страна.

Чл. 4. 
Чужденците, които пребивават в Република България, са длъжни да спаз-
ват законите и установения правов ред, да са лоялни към българската 
държава и да не уронват престижа и достойнството на българския  
народ.

Чл. 6. 
Чужденците, които пребивават в Република България, носят граждан-
ска, административна и наказателна отговорност както български-
те граждани, доколкото в специален закон или в международен договор,  
по които Република България е страна, не е предвидено друго.

Чл. 32. 
Документите за задгранично пътуване на чужденците не могат да се 
дават или приемат в залог, както и да се преотстъпват или използват 
от друго лице.

Чл. 33. 
(1) Чужденците, на които е разрешено дългосрочно или постоянно  
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пребиваване в Република България, и членовете на семейството на 
чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване, могат да  
постъпват на работа по реда, установен за българските граждани.

(2) Чужденците, пребиваващи краткосрочно или продължително на  
територията на Република България, могат да осъществяват дей-
ност по трудово правоотношение или като командировани лица 
само след получаване на разрешение или регистрация от органите на 
Министерството на труда и социалната политика.

(3) Чужденците, получили разрешение за работа или регистрация съглас-
но ал. 2 или единно разрешение за пребиваване и работа по чл. 24и, 
могат да извършват трудова дейност само при работодателя или 
местното лице и за срока, определени с разрешението за работа или 
регистрацията.

Чл. 34. 
Всеки чужденец е длъжен да напусне страната до изтичане на срока за 
пребиваването му.

Чл. 35. 
(1)  Чужденец, краткосрочно пребиваващ, на когото документът за зад-

гранично пътуване е заменен с нов, може да напусне страната, след 
като уведоми за това службите за административен контрол на 
чужденците, освен ако друго е предвидено с международен договор, 
по който Република България е страна.

(2)  Чужденец, който има разрешение за продължително пребиваване, 
може да напуска страната и да се завръща в нея без виза до изтичане 
на разрешения срок за пребиваване.

(3)  Чужденец, който има разрешение за дългосрочно или постоянно  
пребиваване, може да влиза в и да напуска страната без виза.

Чл. 37. 
Чужденец не може да напусне страната, ако спрямо него има взета  
принудителна административна мярка за ненапускане.



13 Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо 
жените и децата бежанци и мигранти в България

фондация асоциация анимус

Из Правилник за прилагане на закона  
за чужденците в Република България

Чл. 2. 
(1)  Чужденците влизат в Република България през граничните контрол-

но-пропускателни пунктове (ГКПП) с редовен документ за задгранич-
но пътуване или с друг заместващ го документ, както и с виза, когато 
такава се изисква. Образците на документите се обявяват по дипло-
матически път пред компетентните органи на Република България.

(2)  Чужденците влизат в Република България с редовен документ за 
задгранично пътуване или с друг заместващ го документ, които не 
са обявени по дипломатически път пред компетентните органи на  
Република България, но отговарят на изискванията на § 1, т. 3 от  
допълнителните разпоредби на ЗЧРБ.

Чл. 6. 
(1)  При влизане в Република България чужденецът декларира целта на  

посещението си и посочва писмено адреса, на който ще пребивава, 
като представя пред органите за граничен контрол попълнената 
адресна карта по чл. 18, ал. 1 ЗЧРБ. Попълнените адресни карти се из-
пращат за последваща обработка и съхранение в териториалните 
звена на дирекция „Миграция“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ 
(ГДГП) на Министерството на вътрешните работи.

(2) Органите за граничен контрол подпечатват документа за задгра-
нично пътуване на чужденеца съгласно изискванията на Кодекса на 
шенгенските граници.

Чл. 39а. 
(4)  Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване пода-

ват годишна декларация пред дирекция „Миграция“ – МВР, относно 
наличието на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ, придружена 
от съответните удостоверителни документи.
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Из Закона за социалните услуги

Право на социални услуги

Чл. 7. 
(1)  Право на социални услуги има всяко лице, което се нуждае от подкрепа 

за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализи-
ране на права или подобряване на качеството му на живот, незави-
симо от неговите възраст, здравно състояние, образование, доходи, 
социално и имуществено състояние.

(2) Всяко дете има право на социални услуги, съобразени с негови-
те най-добри интереси, възраст, физическо, здравно и психическо  
състояние, степен на развитие и индивидуални потребности.

Забрана за дискриминация

Чл. 8. 
При предоставянето на социални услуги не се допуска пряка или непря-
ка дискриминация на лицата, основана на пол, раса, народност, етни-
ческа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия 
или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично 
или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация,  
семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други при-
знаци, установени в закон или в международен договор, по който Република  
България е страна.

Среда за предоставяне на социалните услуги

Чл. 17. 
(1) В зависимост от средата, в която се предоставят, социалните  

услуги са:
1.  услуги в домашна среда;
2.  услуги в специализирана среда;
3.  услуги, които се предоставят мобилно.
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(2)  Резидентната грижа се предоставя само в специализирана среда.

(3)  Асистентската подкрепа се предоставя в зависимост от личните 
нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна 
среда.

(4)  Всички социални услуги могат да се предоставят и мобилно, когато 
това не противоречи на стандартите за качество, определени в  
Наредбата за качеството на социалните услуги, и когато за предос-
тавянето им не се изисква създаване на специализирана среда.

(5)  Социални услуги по чл. 15, т. 1 - 5 могат да се предоставят мобилно и 
във:
1.  лечебни заведения;
2.  институции в системата на предучилищното и училищното  

образование;
3.  детски ясли;
4.  места за подкрепа на деца с противоправно поведение;
5.  центрове за лица, търсещи и/или получили международна закрила.

Съдействие за ползване на социални услуги

Чл. 82. 
(1) Информация за съществуващите социални услуги се предоставя от 

дирекции „Социално подпомагане“ на лечебните заведения, инсти-
туциите в системата на предучилищното и училищното образова-
ние, детските ясли, местата за лишаване от свобода, местата за 
подкрепа на деца с противоправно поведение, дирекциите „Бюро по 
труда“, центровете за лица, търсещи и/или получили международна 
закрила, миграционните и полицейските органи на Министерството 
на вътрешните работи.

(2) В случай на необходимост институциите и органите по ал. 1 инфор-
мират лицата за социалните услуги, които биха могли да ползват, 
както и сигнализират дирекция „Социално подпомагане“ или община-
та за необходимостта от насочване за ползване на социални услуги.
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Подкрепа от специалисти от други системи

Чл. 137. 
(1)  Доставчиците на социални услуги могат да търсят съдействие,  

консултация и подкрепа при оценката на потребностите и предос-
тавянето на социални услуги от специалисти от лечебни заведения, 
институции в системата на предучилищното и училищното образо-
вание, детски ясли, места за подкрепа на деца с противоправно по-
ведение, центровете за лица, търсещи и/или получили международна 
закрила, миграционните и полицейските органи на Министерството 
на вътрешните работи.

(2)  Специалистите по ал. 1 са задължени да окажат търсеното съдей-
ствие, консултация и подкрепа в рамките на тяхната компетент-
ност.

Из Правилника за прилагане на  
закона за социалните услуги

Чл. 24. 
(1) Лицата без гражданство и лицата, търсещи международна закрила, 

които не могат по обективни причини да удостоверят настоящ  
адрес, както и бездомните лица и лицата, които поради здравословни 
и/или психични проблеми не могат да удостоверят настоящ адрес, се 
насочват от дирекция „Социално подпомагане“ или от общината по 
мястото на пребиваването им.

(2) Лицата без гражданство и лицата, търсещи международна закрила, 
които не могат по обективни причини да удостоверят настоящ  
адрес, както и бездомните лица и лицата, които поради здравословни 
и/или психични проблеми не могат да удостоверят настоящ адрес, 
могат да ползват социални услуги по мястото на пребиваването им.
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Из Закона за здравето

Чл. 81. 
(1)  Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска  

помощ при условията и по реда на този закон и на Закона за здравното  
осигуряване.

(2)  Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прила-
гане на следните принципи:

1.  Своевременност, достатъчност и качество на медицинската  
помощ;

2.  Равнопоставеност при оказване на медицинската помощ с прио-
ритет за деца, бременни и майки на деца до 1 година;

3.  Сътрудничество, последователност и координираност на  
дейностите между лечебните заведения;

4.  Зачитане правата на пациента.

(3) Условията и редът за осъществяване правото на достъп до меди-
цинска помощ по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 82. 
(1)  Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на бъл-

гарските граждани се предоставят медицински услуги, които са  
свързани със:

1.  Медицинска помощ при спешни състояния;
1а.  Интензивно лечение на здравно неосигурени лица;
2.  Профилактични прегледи и изследвания и акушерската помощ за 

всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на родо-
разрешение, по обхват и по ред, определени с наредба на минис-
търа на здравеопазването;

3.  Стационарна психиатрична помощ;
3а.  Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на здравно 

неосигурени лица с психични заболявания;
3б.  Лечение със субституиращи и поддържащи програми с метадон и 

дневни психорехабилитационни програми;
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4.  Осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5.  Трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6.  Задължително лечение и/или задължителна изолация;
6а. Осигуряване на медицински дейности при пациенти с инфекци-

озни заболявания по списък, определен с наредба на министъ-
ра на здравеопазването, включително за предотвратяване на  
епидемиологичен риск;

6б.  Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на здравно 
неосигурени лица с кожно-венерически заболявания;

6в.  Осигуряване на медицински дейности при пациенти с неспеци-
фични белодробни заболявания по списък, определен с наредба на 
министъра на здравеопазването;

7.  Експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспо-
собност;

8.  Заплащане на лечение за заболявания при условия и по ред, опреде-
лени от министъра на здравеопазването;

9.  Осигуряване на устойчивост на медицинските дейности и 
специализираните грижи, предоставяни на определени лица в  
изпълнение на проекти и програми, финансирани със средства от  
Европейските структурни и инвестиционни фондове или от 
други международни финансови институции и донори, по списък,  
определен с наредба на министъра на здравеопазването;

10.  Асистирана репродукция.

(1а) Извън медицинските услуги по ал. 1 българските граждани имат пра-
во на заплащане за медицински и други услуги във връзка с лечението 
им в страната или в чужбина съобразно тяхното заболяване, за кои-
то не са предвидени други механизми за финансиране със средства 
от държавния бюджет, общинските бюджети и от бюджета на На-
ционалната здравноосигурителна каса, или които не могат да бъ-
дат осигурени в страната, след предварително одобрение.

(2)  Всеки български гражданин ползва:
1.  Ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по 

специални показания и при извънредни обстоятелства, специфич-
ни серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профи-
лактиката на заразните болести, както и техническите сред-
ства за прилагането им.
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2.  Пълен обем от противоепидемични дейности;
3.  Достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални 

и общински здравни програми.

(3)  В случаите по ал. 1а лицата до 18-годишна възраст имат право на ме-
дицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуря-
ване, която включва и заплащане със средства от държавния бюджет 
на медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за ин-
дивидуална употреба, диетични храни за специални медицински цели, 
лекарствени продукти, които не са включени в списъка по чл. 262,  
ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Ле-
чението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало 
преди навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща 
и след навършването на тази възраст до приключване на лечението.

(4)  Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за ле-
чебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.

(5)  Дейностите по ал. 1, 1а, 2, 3 и 4 се финансират от държавния бюджет 
и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, опреде-
лени с наредба на министъра на здравеопазването.

(6)  Обхватът на медицинските и други услуги по ал. 1а и 3, включител-
но извършването им в страната или в чужбина, и прилагането на ле-
карствени продукти, диетични храни за специални медицински цели, 
медицински изделия и високоспециализирани апарати/уреди за инди-
видуална употреба, заболяванията на лицата, за които се заплащат, 
както и условията и редът, по които се одобряват и заплащат, се 
определят с наредба на министъра на здравеопазването.

(7)  Заплащане за извършването на медицински и други дейности по  
ал. 1а и 3 в държава извън Европейския съюз, Европейското икономи-
ческо пространство и Конфедерация Швейцария се допуска по изклю-
чение, когато е необходимо прилагането на метод или технология, 
която не се прилага в държава от Европейския съюз, Европейското 
икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, ако е 
утвърдена от медицинската наука и практика в държавата и при 
прилагането и по отношение на пациентите се отчита резултат в 
полза на пациентите.
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(8) Не се заплащат със средства от държавния бюджет медицински 
и други дейности, които са в обхвата на медицинската помощ по  
чл. 45, ал. 1, т. 1 - 14 от Закона за здравното осигуряване, незави-
симо дали са заявени за извършване в държава извън Европейския 
съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация  
Швейцария.

Чл. 82а. 
Със средства от собствени приходи общините могат да подпомагат 
дейности по профилактика и лечение на социално слаби, безработни и 
други лица, които имат регистрация за постоянен адрес в съответна-
та община.

Чл. 82б. 
(1)  Лечебните заведения за болнична помощ са длъжни да осигурят на  

пациентите необходимите за лечението им медицински изделия.

(2)  Медицинските изделия по ал. 1 се осигуряват чрез болничните аптеки 
на лечебните заведения за болнична помощ.

(3)  Когато медицинските изделия по ал. 1 не се заплащат от Национална-
та здравноосигурителна каса или от държавния бюджет, пациенти-
те ги заплащат по цените, на които ги е закупило лечебното заведе-
ние.

Чл. 83. 
(1)  Чужденците, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пре-

биваване в Република България, се ползват с медицинска помощ по  
чл. 81 и 82 наравно с българските граждани.

(2)  Редът за достъп до медицинска помощ на лицата по ал. 1 се определя 
с наредбата по чл. 81, ал. 3.

(3)  Чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във 
висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление 
№ 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на  
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образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от  
1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 
38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г. и бр. 89 от 2004 г.) и Постановле-
ние № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на граждани 
на Република Македония за студенти в държавните висши училища на 
Република България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм., бр. 72 от 1999 г. и бр. 
101 от 2002 г.), се ползват с медицинска помощ по чл. 81 и 82 наравно 
с българските граждани.

(4)  Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в 
Република България или преминават транзитно през нея, заплащат 
стойността на оказаната им медицинска помощ по цени, определени 
от лечебното заведение, при условия и по ред, регламентирани с на-
редба на министъра на здравеопазването, министъра на външните 
работи и министъра на правосъдието.

(5)  Чужденците, които пребивават краткосрочно в страната или преми-
нават транзитно през нея, са длъжни да имат сключена здравна оси-
гуровка или застраховка, покриваща разходите за лечение и болничен 
престой за времето на пребиваване в страната, доколкото друго не 
е предвидено в международен договор, по който Република България е 
страна.

(6)  В случаите, при които задължителната застраховка по ал. 5 се сключ-
ва при влизане в страната, общите условия, минималната застра-
хователна сума, минималната застрахователна премия и редът се  
определят с наредба на Министерския съвет.

(7)  Разпоредбите на ал. 4 - 6 не се прилагат за чужденци, които пребива-
ват продължително или краткосрочно в Република България и за кои-
то се прилагат правилата за координация на системите за социална 
сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителната разпоредба на 
Закона за здравното осигуряване.

(8)  Редът за достъп до медицинска помощ в Република България на  
лицата по ал. 7 се определя с наредбата по чл. 81, ал. 3.
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Чл. 83а.
(1)  По отношение на гражданите на друга държава - членка на Европей-

ския съюз, на които се предоставя здравно обслужване в България 
по реда на глава втора, раздел ХІІ от Закона за здравното осигуря-
ване, се прилагат утвърдените от медицинската наука и практика 
методи и технологии, както и медицинските стандарти, утвърдени 
по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, и Правилата 
за добра медицинска практика, приети и утвърдени по реда на чл. 5,  
т. 4 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите 
по дентална медицина, които се прилагат и за българските граждани.

(2)  Лицата по ал. 1 заплащат на лечебното заведение стойността на 
предоставеното им здравно обслужване, за което лечебното заведе-
ние издава подробен финансовоотчетен документ за изразходвания 
финансов ресурс.

(3)  Лечебните заведения, които предоставят здравно обслужване на 
граждани на други държави - членки на Европейския съюз, не могат да 
определят цени на здравните услуги, различни от тези за български-
те граждани.

Из Закона за здравното осигуряване

Чл. 39. 
(5) Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в 

Република България, както и лица с двойно българско и чуждо граждан-
ство, които не се осигуряват по реда на този закон, заплащат стой-
ността на оказаната им медицинска помощ, освен ако за тях е в сила 
международен договор, по който Република България е страна.
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Заетост на чужденци – обща информация

Наемането на чужденци на територията на Република България се оп-
ределя от действащото национално законодателство в областта на 
наемане на чужденци, което осигурява защита на националния трудов 
пазар, гарантира правата на българските граждани и е в съответ-
ствие със законодателството и практиката на Европейския съюз в 
тази област.

Трудовата заетост на чужденци на територията на Република Бълга-
рия е регламентирана в Закона за трудовата миграция и трудовата  
мобилност /ЗТМТМ, обн. Дв, бр. 33 от 26.04.2016г., в сила от 21.05.2016г./  
и Правилника за неговото прилагане /ППЗТМТМ, обн., ДВ,бр. 79 от  
07.10.2016 г., в сила от 30.09.2016 г./.

ЗТМТМ предоставя равен достъп до българския пазар на труда и равно 
третиране на гражданите на друга държава - членка на ЕС, на държава - 
страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, но 
поставя определени изисквания и ограничения за достъп до пазара на 
труда за граждани на трети държави.

Гражданите на трети държави могат да извършват дейност на тери-
торията на Република България само ако пребивават на законно осно-
вание на територията на страната, което се удостоверява със съот-
ветното разрешение за пребиваване, издадено от Министерството на 
вътрешните работи, и/или след издаване на съответно разрешение 
от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до  
българския пазар на труда.

Не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда на чужденци с 
разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България 
или с приравнени на техните права чрез предоставеното им право на  
убежище или с предоставена международна закрила в Република България 
по реда на Закона за убежището и бежанците и членовете на техните  
семейства.

Заетостта на членовете на семейства на лицата с разрешение 
за дългосрочно пребиваване, членовете на семейства на български  
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граждани или на граждани на държава - членка на ЕС, на държава – страна по  
Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, се декларира 
от работодателя по ред, определен в ППЗТМТМ.

Право на достъп до пазара на труда нямат граждани на трети  
държави, които:

1. Имат виза за краткосрочно пребиваване в Република България,  
освен в случаите на сезонна заетост до 90 дни;

2. Имат разрешение за продължително пребиваване в Република  
България на основание чл. 24, ал.1, т.2, 6-8,10,14,16,19 и 20 от  
Закона за чужденците в Република България.

В ЗТМТМ са предвидени различни режими и процедури за достъп до паза-
ра на труда в зависимост от заетостта, която желаят да упражняват 
работниците-граждани на трети държави на територията на стра-
ната. В определени случаи разрешението се издава от Министерство-
то на вътрешните работи, като в него се включва и разрешението на  
изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (например Един-
ното разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/, Синята карта на  
Европейския съюз /СК на ЕС/ и други), а в други се издава първо разреше-
ние за работа от изпълнителния директор на Агенцията по заетост-
та и въз основа на него се издава разрешението за пребиваване от  
Министерството на вътрешните работи (например разрешението за  
работа /РР/ и разрешението за извършване на дейност на свободна 
практика /РСП/).

Съгласно действащото законодателство приемът на чужденци за  
работа в България се извършва на индивидуален принцип и е обвързан с  
наличието на разрешение за достъп до пазара на труда за конкретен  
работодател и за конкретно работно място.
Издаденото от АЗ разрешение се явява основание за издаване от орга-
ните на МВнР на виза тип „D“ за влизане в страната с цел работа и на 
разрешение за пребиваване от Дирекция „Миграция“ на МВР за срока на 
разрешението за достъп до пазара на труда.
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Здравно осигуряване на граждани на трети държави, работещи 
по трудови правоотношения с български работодател:

Кръгът на лицата, осигурени в НЗОК, е уреден с разпоредбата на чл.33  
от ЗЗО.

Гражданите на трети държави са осигурени в НЗОК в случай, че имат  
разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република Бълга-
рия. Дългосрочното или постоянно пребиваване в Република България е 
фактора, който е решаващ за здравно осигуряване в НЗОК за гражда-
ните на третите държави. Следователно тези, от тях, които имат 
такова пребиваване, са обхванати от здравното осигуряване на НЗОК  
и осигурителя (работодателя), следва да внася и здравноосигурителни 
вноски за тези лица.

Гражданите на трети държави, които имат разрешение за пребивава-
не  различно от разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в 
Република България, не са обхванати от здравното осигуряване в НЗОК. 
Изключение от това правило са:

•  случаите в които се сключват трудови договори с  граждани на  
Република Северна Македония, Република Сърбия, Черна гора и  
Република Албания, поради това че с тези държави България има 
сключени споразумения за социална сигурност, в чиито материален 
обхват е и здравното осигуряване.

•  случаите при които  за граждани на трети държави се прилага  
чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1231/2010. Тогава когато тези граж-
дани са пребивавали на законно основание и са били обхванати 
от системата за социална сигурност (в някои или всички от кло-
новете на социалната сигурност, определени от чл. 3 от Регла-
мент (ЕО) № 883/2004)  в дадена държава–членка и при наличие на 
трансгранична ситуация между Българи и друга държава–членка на 
ЕС. Тези граждани за да бъдат включени в кръга на задължително  
осигурените в НЗОК лица, е необходимо да представят в 
ТД на НАП формуляр, издаден съгласно правилата за коорди-
нация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, 
ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент 
(ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение,  
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издаден от компетентна институция на държавата-членка,  
в който изрично е посочен конкретен период на задължител-
но здравно осигуряване в тази държава-членка, за периода до  
идването им в България.

Процедури за заетост на чужденци

1.  Агенция по заетостта предоставя разрешение за достъп до пазара 
на труда в случаите на:

• Упражняване на трудова заетост във връзка с издаване на „Един-
но разрешение за пребиваване и работа“ от органите на МВР;

• Висококвалифицирана заетост на чужденец във връзка с издаване 
на „Синя карта на ЕС“ от органите на МВР;

• Сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца;
• Вътрешнокорпоративен трансфер на служители;
• Заетост на командировани работници и служители;
• Заетост на членове на семейства, получили разрешение за пре-

биваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците  
в Република България;

• Извършване на дейност на свободна практика.

 2.  Агенция по заетостта извършва регистрация на работници,  
граждани на трета държава, за: 

• Заетост на лица от български произход; 
• Командироване в рамките на предоставяне на услуги на територия-

та на Република България за срок до три месеца/или шест месеца/  
в рамките на 12 месеца;

• Сезонната заетост до 90 дни; 
• Заетост на научни работници за целите на провеждане на научно-

изследователски проект;
• Заетост на студенти редовно обучение във висши училища в  

Република България.
• Заетост на стажанти по трудов договор с условие за стажуване.
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фондация асоциация анимус

Полезни връзки 

Интеграция на бежанци в България 
https://www.refugee-integration.bg 

Права и задължения на новопризнати бежанци  
и лица с хуманитарен статут
https://refugee.bg/bg 

Migrantlife.bg
Самопомощ за бежанци и мигранти  
с актуална достъпна информация
https://migrantlife.bg/index.php/bg 


