ИНСТРУКЦИЯ №2

във връзка с чл. 29, ал. 2, 3 и 5 и чл. 35, т. 5 от Закона
за вероизповеданията във връзка с чл. 23 , ал.1 , т.1 – 4 и чл. 24, т. 16
от Закона за чужденците в България
На основание чл. 29, ал. 2, 3 и 5 и чл. 35, т. 5 от Закона за вероизповеданията във
връзка с чл. 23 , ал.1 , т.1 – 4 и чл. 24, т. 16 от Закона за чужденците в България след
1.01.2019 г. са необходими следните документи за издаване на становище от дирекция
„Вероизповедания“ на Министерския съвет за пребиваването в Република България на
чуждестранни религиозни служители.
1. Валидно удостоверение за актуално състояние на религиозната институция.
2. Заявление до директора на дирекция „Вероизповедания“, подписано от
представляващия религиозната институция, което задължително трябва да
съдържа следните данни за чуждестранния мисионер, свещенослужител:
• имената на кирилица и латинеца.
• гражданство.
• номер на личен документ, дата на издаване и срок на валидност.
• вида на престой в страната, съгласно чл.23, ал.1, т.1 – 4.
• номера под който свещенослужителя или мисионера е вписан в
регистъра
на
свещенослужителите
и
служителите
на
вероизповеданието.
3. Описание на дейностите и мястото където ще се извършват религиознопросветна и богослужебна дейност чуждестранните мисионери.
4. Адресът на който ще пребивава.
5. Справка-уведомление за участието в богослужения на чуждите
свещенослужители за периода на срока на пребиваване в страната (чл.29, ал. 5
от Закона за вероизповеданията (ЗВ).
6. Да представят легализиран документ за правоспособност за извършване на
богослужебна или религиозно-просветна дейност.
7. При невъзможност лично да се получи становището на дирекция
„Вероизповедания“ от лицето, задължително се вписват имена и телефон за
връзка на пълномощника, който ще получи документа.
8. Пълномощникът трябва да представя нотариално заверено пълномощно за
получаване на становищата по чл. 35, т.5 от ЗВ.

9. Срокът за изготвяне на становищата по чл. 35, т.5 от ЗВ е до 7 работни дни, но не
по-рано от 3 работни дни след входирането му в деловодството на Министерския
съвет.
10. Становищата (оригинал) по чл.35, т. 5 от ЗВ във връзка с чл.23, ал.1, т.1 от Закона
за чужденците в Република България се изпращат служебно от дирекция
„Вероизповедания“ в дирекция „Консулски отношения“ на МВнР. На лицето за
което се отнася становището или негов пълномощник се предоставя копие.
11. Становищата (оригинал) по чл.35, т. 5 от ЗВ във връзка с чл.23, ал.1, т.2 - 4 от
Закона за чужденците в Република България се предоставят лично или на
пълномощник.
12. Централните ръководства на вероизповеданията трябва да осигурят достъп на
дирекция „Вероизповедания“ до регистъра на свещенослужителите и
служителите на вероизповеданието.

