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CIUDADANOS BÚLGAROS Y RUMANOS 
ENTRADA, ESTANCIA Y RESIDENCIA EN ESPAÑA TRAS EL INGRESO 

DE BULGARIA Y RUMANÍA EN LA UNIÓN EUROPEA EL 1 DE ENERO DE 2007.
(Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero)
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�ази брошура е предназначена за български и румънски
граждани, които се намират в 
спания или желаят да се
установят в нашата страна.

( нея ще намерите обща информация за влизане, престой
и пребиваване в 
спания както за (ас, така и за (ашите
роднини, cъгласно протоколите за присъединяване на
�ългария и �умъния към -вропейския съюз и действащото
законодателство в 
спания за чужденците и по отношение
на влизането, свободното движение и пребиваването на
граждани от страните членки на -вропейския съюз и от
други страни от -вропейското икономическо пространство
(	ралски указ 240/2007, от 16 февруари, за влизането,
свободното движение и пребиваването на граждани от
страните членки на -вропейския съюз и от други страни от
-вропейското икономическо пространство, в сила от 2
април 2007г.).



I. (А0
�- 2�А(А 

�ога ли да се облагодетелствам от режима за граждани на -� като чужденец
в 
спания?

От датата на присъединяването на �ългария и 
умъния към �вропейския съюз (1
януари 2007г.) могат да се възползват напълно от този режим:

– �ългарските и румънските граждани, желаещи да пребивават в �спания с цел
престой без право на работа; с цел обучение или работа за собствена сметка. 

– 	ребиваващите в �спания български и румънски граждани, работещи за чужда
сметка в момента на присъединяването на техните страни към ��, и които към
тази дата са получили разрешително за работа за една или повече години. 

Останалите български и румънски граждани, желаещи да работят за чужда сметка,
ще трябва да подадат молба за получаване на разрешително за работа в �спания, по
силата на общия режим за чужденците (Устройствен закон 4/2000 за правата и
свободите на чужденците в �спания и тяхното социално интегриране, и правилника
за прилагането му, приет с �ралски указ 2393/2004).

еобходима ли ми е виза за да вляза в 
спания при положение, че
възнамерявам да остана за кратък период от време, примерно като турист?

�е. �а да влезете в �спания се нуждаете само от валиден паспорт или лична карта,
в които да фигурира �ашето гражданство. �ългарските и румънските граждани могат
да преминават през контролно-пропускателните пунктове, предназначени за
граждани от страните членки на ��.

�рябва ли да извърша някакви административни процедури за да мога да
пребивавам в 
спания?

�а. Ако смятате да престоявате или пребивавате в �спания за срок от три или повече
месеци, ще трябва да подадете молба за вписване в 'ентралния регистър за чужденци,
явявайки се в �лужбата за чужденци (и при отсъствие на такава, в полицейското
управление) на провинцията, в която желаете да  престоявате или пребивавате.

�ога ли да живея в 
спания без да извършвам трудова дейност?

�еизвършването на трудова дейност само по себе си не е пречка да живеете в
�спания.
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�ога ли да работя в 
спания?

A) �ългарските и румънските граждани, които към 1 януари 2007г. не са със
статут на пребиваващи в 
спания, а желаят да извършват трудова дейност за
чужда сметка, ще трябва преди това да получат разрешително за работа като
за издаването му няма да се взима предвид ситуацията на националния трудов
пазар. 

�олбата за това разрешително за работа трябва да бъде подадена от
предприемача или работодателя в �спания преди работникът да предприеме
съответните постъпки за работа за чужда сметка.

	остъпките за работа за чужда сметка в �спания трябва да бъдат извършени от
работника в дипломатическата мисия или консулската служба на �спания в
държавата, в която живее (с изключение на случаите, когато е нает за
извършване на сезонна работа за срок до 180 дни. � този случай не трябва да
извършва такива постъпки пред дипломатическата мисия или консулската
служба на �спания в държавата, в която живее.).

� срок от три месеца от влизането си в �спания, работникът трябва лично да
подаде молба за вписване в 'ентралния регистър за чужденци и ще му бъде
издадено удостоверение за регистрация, в което ще фигурират данни за
разрешителното му за работа и срокът на валидност на същото.

B) �ългарските и румънските граждани, които към 1 януари 2007г. са със статут
на пребиваващи в 
спания, но не притежават разрешително за работа за чужда
сметка със срок на валидност минимум една година, както и гражданите, които
получат горепосочения статут през преходния период и желаят да
извършват трудова дейност за чужда сметка, са задължени преди това да
получат разрешително за работа, като за издаването му няма да се взима
предвид ситуацията на националния трудов пазар.

� срок от три месеца от получаване на уведомлението, че е дадено разрешение
за работа, работникът трябва лично да подаде молба за промяна на
обстоятелствата в 'ентралния регистър за чужденци и ще му бъде издадено
удостоверение за регистрация, в което ще фигурират данни за разрешителното
му за работа и срокът на валидност на същото.

�ога ли да остана в 
спания след приключване на сезонната трудова
дейност?

�ие можете да останете в �спания само ако имате право на пребиване в нея
(изпълнявайки задължението си да се впишете в 'ентралния регистър за чужденци,
ако желаете да останете за срок от три или повече месеца).
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�езависимо от гореизложеното, работниците, които докажат, че са се завърнали в
родната си страна след изтичане на срока на разрешителното им за работа или в
случай че същото им е било удължено, ще могат да бъдат наети поименно за същата
дейност без да се явяват отново на конкурс.

II. 2�А(А�А А (А0
�- �О�

 

�оже ли семейството ми да живее с мен в 
спания?

�а.

– Ако са български или румънски граждани, ще се прилагат изискванията от раздел
I на тази брошура.

– Ако са граждани на трети страни, които не са членки на �� (нито на �вропейското
икономическо пространство, нито са швейцарски граждани), имат право да
пребивават в �спания и да получат карта на родственик на гражданин на ��.

	ои членове на семейството ми имат право да пребивават в 
спания?

Kленовете на семейството �и, граждани на трети страни, които не са членки на ��
(нито на �вропейското икономическо пространство, нито са швейцарски граждани),
имащи право на пребиваване по силата на режима за чужденци-родственици на
гражданин на ��, са следните:

– �ъпругът/-та �и, ако не сте официално разделени или разведени, или бракът �и
не е обявен за невалиден.

– 	артньорът/-ката �и, с която живеете на съпружески начала, и който/която е
вписан/-а в съответния публичен регистър на някоя от страните членки на ��, в
която не съществува възможност за две едновременни регистрации, и при
положение че това вписване не е заличено.

– �ашите деца и децата на �ашия/-та съпруг/-а или регистриран/-а партньор/-ка (ако
не сте официално разделени или разведени, или бракът �и не е обявен за
невалиден, или вписването на партньора/-ката не е заличено от регистъра), на
възраст под 21 години или над 21 години, ако живеят на �аша издръжка или са
нетрудоспособни.

– �ашите родители и родителите на �ашия/-та съпруг/-а или регистриран/-а
партньор/-ка, живеещи на �аша издръжка (ако не сте официално разделени или
разведени, или бракът �и не е обявен за невалиден, или вписването на
партньора/-ката не е заличено от регистъра).
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�рябва ли моите родственици да отговарят на някакво изискване за да влязат
в 
спания?

�ашите родственици, граждани на трети страни, които не са членки на �� (нито на
�вропейското икономическо пространство, нито са швейцарски граждани), трябва да
притежават валиден паспорт. �ъщо така трябва да представят съответната входна
виза, предварително издадена от дипломатическата мисия или консулската служба
на �спания в страната, от която произхождат или в която живеят, ако националността
им го изисква, спазвайки предвиденото в международните споразумения или
договори, в които �спания е договаряща страна.

От друга страна, притежаването на валидна карта на родственик на гражданин на
��, издадена от държава, която прилага напълно Nенгенското споразумение от 14
юни 1985г., освобождава членовете на семейството от задължението да имат виза за
престой при влизането им в �спания.

Ако ще пребивават в �спания за срок над три месеца, трябва да подадат молба за
карта на родственик на гражданин на ��, като към нея трябва да приложат следните
документи:

– �алиден паспорт на молителя,

– �окумент, удостоверяващ родствената връзка,

– Удостоверение от регистъра за вписване на родственика, гражданин на ��, на
чиято родствена връзка се позовава,

– 	ри необходимост, документи, доказващи, че родственикът живее на �аша издръжка.

�огат ли роднините ми, които не са граждани на страни от -�, да работят в

спания?

�а, в следните случаи:

– Ако съпругът/-ата �и или регистрираният/-ата �и партньор/-ка, �ашите деца под
21 годишна възраст и децата на �ашия съпруг/-а или партньор/-ка, притежават
разрешително за пребиваване в �спания към 1 януари 2007г., а �ие към същата
дата имате издадено разрешително за работа за чужда сметка за срок от една
или повече години, то те ще имат право да извършват всякаква трудова дейност,
за чужда или собствена сметка, при същите условия, както и �ие и всички
испански граждани. �а целта няма да е необходимо да си вадят индивидуално
разрешително за работа (за извършването на тази дейност е достатъчна само
картата им за пребиваване като родственици на гражданин от ��.)

– � останалите случаи, съпругът/-ата �и или регистрираният/-ата �и партньор/-ка,
�ашите деца и децата на �ашия съпруг/-а или партньор/-ка, на възраст под 21
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години, трябва да си извадят за целта разрешително за работа за чужда сметка
за срок от една или повече години (без да се взима предвид ситуацията на
националния трудов пазар, в случай че �ие докажете една година законен
престой по силата на карта на пребиваване и работа в �спания в периода преди
или след 1 януари 2007г.)

�ъпреки това, нямат такова право на достъп до трудовия пазар �ашите децата над 21
години и родители (както и тези на съпруга/-ата или партньора/-ката �и), като статутът
им на пребиваващи като родственици на гражданин на �� няма да се промени, ако
извършват трудова дейност и се удостовери, че доходите от нея не представляват
ресурс, необходим за издръжката им, а в случаите на трудов договор за пълен работен
ден, същият не надвишава 3 месеца за една календарна година и няма характер на
продължителна трудова заетост. � тези случаи достъпът до трудовия пазар се
осъществява в съответствие с разпоредбите на горните два абзаца.

III. ��У� (
� 
:О��А;
Я 

�рябва ли да заплатя такса за издаването на удостоверение от ;ентралния
регистър за чужденците или за разрешително за пребиваване?

�а. �рябва да заплатите същата такса за издаването му, която заплащат и
испанските граждани за издаване или подновяване на националния си документ за
самоличност.

=адължен ли съм да удостоверя самоличността си при поискване от страна на
полицейските власти?

�а. �ие и членовете на семейството �и сте задължени да удостоверите
самоличността си, ако това е изискването на полицейските служители (като
представите валиден паспорт или лична карта).

�рябва ли да посочвам номера си за самоличност на чужденец (N.I.E.) ако
извършвам бизнес в 
спания?

�акто на удостоверението за регистрация, така и на картата на родственик на
гражданин на ��, фигурира номерът за самоличност на чужденец  (N.I.E.)

Ако �ие нямате намерение да пребивавате в �спания три или повече месеци, няма да
сте задължени да се впишете в 'ентралния регистър за чужденци, но в случай че този
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номер �и е нужен, същият ще ви бъде издаден от органите на �лавна дирекция -
	олиция или - Rандармерия (като за целта е нужно да подадете молба пред �лужбите
за чужденци, или при отсъствие на такива, в провинциалните полицейски управления).

�огат ли да не разрешат на мен или на роднините ми влизането в 
спания, да
откажат вписването в ;ентралния регистър за чужденци или да наредят
експулсирането или връщането ми?

�ези мерки могат да бъдат наложени само по причини свързани с обществения ред,
сигурност и здраве, cъгласно законодателството, регулиращо обществения ред и
сигурност.

	ъде мога да получа по-подробна информация?

Ако желаете да получите по-подробна информация, можете:
– �а се обърнете лично към �лужбите за чужденци или 	олицейското управление

в мястото, където имате намерение да се установите.
– �а се обърнете към �лужбата за информация и обслужване на гражданите към

�лавна дирекция за имигрантите към �инистерство на труда и социалните
въпроси (тел. 91 363 90 71; 91 363 90 69; 91 363 71 08), които ще �и посочат
конкретната служба или отдел, в които може да подадете молбата си.

	огато искате информация, трябва да посочите: 

• �мето си (както е изписано в паспорта или личната �и карта).
• �ационалността си.
• �омера за самоличност на чужденец (N.I.E.), ако вече �и е издаден.

�ази брошура има само информативен характер.

Уеб страници: www.mtas.es

http://extranjeros.mtas.es/
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