СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВА
/Правно основание в чл. 12, ал. 1 ППЗЧРБ/
Първоначална процедура
1. Подаване на заявление от чужденеца с разрешен статут на
пребиваване

в

Р.България,

комплектовано

с

изискваните

документи по чл. 12, ал. 1 т. 1-7 ППЗЧРБ:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване на члена на
семейството със срок на валидност не по-малко от 6 месеца, считано
от датата на подаване на заявлението със страниците на снимката и
личните данни;
2. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата на Министерството на
вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка за
членовете на семейството, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна
работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на
пребиваване на територията на Република България;
5. свидетелство за съдимост на члена на семейството, издадено от
държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на
обичайното

му

пребиваване

-

при

първоначално

подаване

на

заявлението;
6. удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане;
7. документи относно обстоятелствата за издръжка на членовете на
семейството и необходимостта от полагане на лични грижи поради
здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.
2. Такса – 10 лв. при подаване на заявлението.

3. Отправяне на писмена покана до лицето по т.1 на домашния
му адрес за интервю и доокомплектоване на заявлението с
липсващите документи.
4. Провеждане на интервю в служебно помещение.
5. Уведомяване на дирекция “Консулски отношения” – МВнР за
взетото решение за събиране на семейството – в срок до 1
месец, съгласно изискването на чл. 12, ал. 5 от ППЗЧРБ.
6. Уведомяване – писмено на гише, на лицето по т. 1 за взетото
решение за събиране на семейството по реда на АПК.

Последваща процедура
след влизане на чужденеца – член на семейството в Р.България с виза
тип “ D “

1. Прилагане на ново заявление /Приложение № 3 от ППЗЧРБ/ от
чужденеца присъединяващ се към чужденеца с разрешен
статут в Република България – без такса, с прилагане на следните
документи:
-

копие от националния паспорт;

-

медицинска застраховка.

2. Провеждане на интервю с двамата чужденци в случай, че са
съпрузи за установяване на фактите и обстоятелствата по чл.
26, ал. 4 от ЗЧРБ /брак сключен с цел заобикаляне нормите на
режима за пребиваване/.
3. Определяне

на

срока

на

разрешеното

пребиваване

на

чужденеца – член на семейството, при липса на основания за
отнемане на предоставения статут – в срок до 3 дни.
4. Заплащане

на

държавна

такса

предоставения срок на пребиваване.

по

Тарифа

№

4

за

