Наемане на граждани от страни
извън ЕС
Практически аспекти
Никола Сейменов, 22 октомври 2015

Планиране на международни назначения
Планирана начална дата на
работа

Получаване на необходими
документи / разрешения

Съотношение „1:10“
Регулирана професия
Пазарен тест
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Гражданство на лицето
Безвизов престой

Синя карта
(висококвалифицирана
заетост)
Разрешение за работа

2

Синя карта на ЕС
Горан (Сърбия)
• Висше образование (3 години срок на обучение)

Изисквания

• Брутна работна заплата 1.5 пъти по-висока от
средната работна заплата за последните 12 месеца
• Пазарен тест / регулирана професия

Предимства

• Разрешение за висококвалифицирана заетост за 3
години
• Не е необходимо спазване на съотношение „1:10“
• По-кратки административни срокове
• Общо разрешение за пребиваване и работа

Имиграционен
статут
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• Синята карта на ЕС се подновява всяка година, но
• За срок от 3 години няма пазарен тест и процедура
пред Агенция по заетостта*
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Вътрешнокорпоративен трансфер
Джейн (САЩ)

Изисквания

• Висш управленски персонал
• Една и съща корпоративна група
• Работила за чуждестранния работодател през
последните 12 месеца преди прехвърлянето
• Спазване на съотношение „1:10“

• Няма пазарен тест

Предимства

• Не се изискват документи за образование и опит и
• Няма ограничения за подновяването на
разрешението за работа
• Отделни разрешения за работа и пребиваване*

Имиграционен
статут
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• Подновяват се всяка година, но
• Няма максимално допустим срок на заетостта в
България
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Вътрешнокорпоративен трансфер
Джейн (САЩ)

Дружество А
(чуждестранен работодател)

Дружество А
(собственик на Б и В)
>50%

Дружество Б
(приемащо в България)
>50% собственост на Дружество А
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>50%

Дружество Б
(приемащо в
България)

Дружество В
(чуждестранен
работодател)
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Информация за визов режим
Списък на регулираните професии
Актуална информация за визовия режим прилаган от България:
http://www.mfa.bg/bg/pages/124/index.html

http://www.mfa.bg/uploads/files/Consular/030615_Putuvane%20za%20Bg.pdf

Списък на регулираните професии в България
http://mail.nacid.bg/newdesign/qual/index.php?id=21
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Делойт се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу Лимитид, частно дружество с ограничена отговорност (private company limited by guarantee), регистрирано
в Обединеното кралство(„ДТТЛ“), както и към мрежата от дружества – членове и свързаните с тях дружества. ДТТЛ и всяко дружество - член са юридически самостоятелни и независими
лица. ДТТЛ (наричано още „Делойт Глобъл“) не предоставя услуги на клиенти. За детайлно описание на ДТТЛ и дружествата му членове, моля посетете www.deloitte.com/about.
Делойт предоставя одиторски, данъчни, консултантски, финасово-консултантски и правни услуги на публични и частни клиенти в широк спектър от браншове. С глобално свързана мрежа от
дружества-членове в над 150 страни, Делойт осигурява на клиентите си възможности от световна класа и високо качество на услугите, предоставяйки задълбочен подход в отговор на
техните комплексни бизнес предизвикателства. Близо 200 000 професионални експерти на Делойт са се посветили на това да превърнат себе си в стандарт на най-висок професионализъм.
Делойт Централна Европа е регионална организация на дружества, организирани от Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид, дружество - член на Делойт Туш Томацу Лимитид в
Централна Европа. Услугите се предоставят от дъщерни дружества на Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид, които са отделни и независими юридически лица.
Дъщерните дружества на Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид са едни от водещите дружества в региона, които предоставят професионални услуги чрез над 4700 души, работещи в 37
офиса в 17 държави.
Настоящата публикация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея нито Делойт Туш Томацу Лимитид, нито някое от неговите дружества-членове или
свързани с тях дружества (заедно наричани „Мрежата на Делойт“), предоставят професионални консултации или услуги.
Никое дружество от Мрежата на Делойт не носи отговорност за каквито и да е загуби, претърпени от кое да е лице, осланящо се на настоящата публикация.
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