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УКАЗАНИЯ 

ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ 
ЗА ЗАСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 45, Т. 4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 25А ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАСЛУГИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА  

 

 

 
На основание чл. 13 от Административнопроцесуалния кодекс, Министерство на 

икономиката (МИ) оповестява следните Указания за изискванията към заявленията за 

издаване на документ за заслуги по смисъла на чл. 45, т. 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за чужденците в Република България за целите на получаване на право на 

пребиваване на основание чл. 25а от Закона за чужденците в Република България за 

заслуги в икономическата сфера. 

 

 

І. Общи положения 
 

1. Член 25а от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) предвижда: 
„Разрешение за пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на 

този закон, могат да получат чужденците, които имат заслуги към Република България в 

обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, 

технологията, културата или спорта.“ 

 

2. Член 45, т. 4 от Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ) (приет с ПМС № 179 

от 29.06.2011 г., обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г., изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 

и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г.) предвижда, че за получаване право на 
пребиваване на основание чл. 25а ЗЧРБ е необходим „документ за заслуги в 

съответната сфера, издаден от компетентния министър, с изключение на случаите, 

свързани с националната сигурност“. 

 

3. Член 10 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) определя 
компетентността на министъра на икономиката в областта на инвестициите. 
 
4. Разпоредбата на чл. 25а ЗЧРБ, в частта касаеща заслугите на чужденците в 
сферата на инвестициите като част от икономическата сфера следва да се 
разглежда систематично заедно с другите разпоредби на ЗЧРБ, свързани с 
възможността за получаване на право на пребиваване в страната на основание 
извършени инвестиции, а именно: 



Чл. 24, ал. 1 от ЗЧРБ, т. 20: Разрешение за продължително пребиваване могат да получат 

чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и са извършили инвестиция в 

икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на 

инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко 

от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и 

притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на 

вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на 

стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за 

български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от 

Министерството на икономиката. 

 

Чл. 25, ал. 1 от ЗЧРБ, т. 13 и 16: Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат 

чужденците: 

- които извършват дейност и са сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на 

инвестициите, удостоверено от Министерството на икономиката в съответствие с чл. 25в;  

- извършили инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско 

дружество на не по-малко от 500 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с 

поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в 

резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални 

активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10 работни места 

за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от 

Министерството на икономиката. 

 

5. ЗЧРБ предвижда и други възможности за получаване на право на 
пребиваване, свързано с извършването на други инвестиции и търговска дейност 
в страната: 
Чл. 24, ал. 1 от ЗЧРБ, т. 2 и 19:  Разрешение за продължително пребиваване могат да 

получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и: 

- осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат 

на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, 

поддържани за срока на пребиваването, освен когато е уговорено друго в международен 

договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България; 

- са вложили сума не по-малка от 600 000 лв. - за всеки чужденец, за придобиване на 

право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или 

чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско 

дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това 

дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на 

тази стойност; към датата на подаване на заявлението за разрешение за продължително 

пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, 

която да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция, а ако 

имотите са придобити със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да 

надвишава 25 на сто; 

 

 

 

ІІ. Заявленията, с които се иска издаване на документ по смисъла на чл. 45, т. 4 
ППЗЧРБ следва да бъдат съобразени със следните основни указания: 
 
 

1. За установяване на наличието на заслуги в икономическата сфера по смисъла на 

чл. 25а ЗЧРБ е необходимо извършване на оценка на цялостната икономическа 

дейност на чужденеца в страната.  

 

2. Основните принципи при оценката на заявлението за установяване на заслуги в 

икономическата сфера са: 

а) молителят сам демонстрира и доказва ползата за българската икономика от 

извършваната от него дейност; 

б) ползата по б. „а“ трябва да е пряка и непосредствена и да надхвърля 

обичайните резултати от сходна дейност, извършвана от други лица. 

 

 



3. При оценката на заявлението се разглеждат:  

а) размер на дяловото участие на чужденеца в български търговски дружества; 

б) участие в управлението на български търговски дружества;  

в) извършени в търговските дружества инвестиции в дълготрайни материални и 

нематериални активи, включително в нови такива; 

г) брой на разкритите работни места във връзка с инвестициите по буква „в“ 

д) резултати от икономическата дейност на дружеството: 

аа) реализирани приходи от продажби;  

бб) печалба/загуба от дейността;  

вв) размер на платените данъци;  

гг) размер на платените възнаграждения и осигуровки;  

е) местоположението на предприятието на чужденеца като с приоритет се 

разглеждат икономически дейности, осъществявани в необлагодетелствани 

региони с високо ниво на безработица, в слабонаселени или изолирани регион, 

в райони за целенасочена подкрепа по смисъла на чл. 5 от Закона за 

регионално развитие;  

ж) ефекта от извършваната от дружеството икономическа дейност върху 

развитието на региона; 

з) друга извършена от лицето дейност, с която по различен начин е постигнат 

равностоен икономически резултат, със съответната обосновка и представени 

доказателства от лицето. 

 

4. Заявлението на чужденеца следва да описва изпълнението на обстоятелствата по т. 

3 и да сочи с кои документи се доказва всяко от тях. 

 

Описанието следва да позволява изследване във времето, за период от няколко 

години, резултатите от дейността на лицето на територията на страната, която следва 

да е устойчива, да е поддържана създадената заетост, да са постъпвали приходи в 

бюджета от данъци и осигуровки и от която да има реален и измерим икономически 

ефект върху развитието на региона, в който е разположена, като се има предвид 

обстоятелството,  че в чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ не е предвидена възможност за отнемане 

на правото на пребиваване, когато е отпаднало основанието по чл. 25а ЗЧРБ. 

 

 

5. За доказване на обстоятелствата по точка 3 могат да послужат годишните 

финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, заверени от одитор, 

регистриран по Закона за независимия финансов одит, справките от Националната 

агенция за приходите, общините, и/или други относими документи, представени от 

инвеститора или чужденеца, или събрани служебно. Примерно изброяване на 

възможните документи е дадено в Приложение № 1. 

 

6. Не се разглежда заявление, когато за чужденеца или за търговските дружества, 

чрез които той извършва дейността си се установи, че е налице някое от следните 

условия: 

а) чужденецът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран; 

б) търговското дружество е обявено в несъстоятелност или е в открито 

производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;  

в) търговското дружество е в производство по ликвидация; 

г) търговското дружество е с парични задължения към държавата или към 

община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е 

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; 

д) търговското дружеството има неизплатени трудови възнаграждения към 

работници и служители, установени с влязло в сила наказателно 

постановление, като проверката се прави служебно от МИ. 

е) в държавата, в която е установен чужденецът, е налице някое от 

обстоятелствата по предходните букви, съгласно националното му 

законодателство. 

 

 



7.  Към документите, които чужденецът представя в МИ се прилагат следните основни 

изисквания: 

а) в случай, че не се подава лично, заявлението от чужденеца следва да е с 

нотариална заверка на подписа. 

б) към заявлението следва да се прилага фотокопие на редовен документ за 

задгранично пътуване със страниците на снимката и личните данни и 

декларация за произхода на средствата (по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари); 

в) представя се автобиография на чужденеца; 

г) представя се свидетелство за съдимост; 

д) документите, които произхождат от друг орган, организация или лице, 

различно от заявителя или представляваното от него дружество, се представят 

в оригинал или като нотариално заверен препис.  

е) документите, представени от заинтересованите лица, в зависимост от 

чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията 

на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на 

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните 

публични актове, съставена в Хага на 5.Х.1961 г., по които Р. България е 

страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на 

документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български 

език, които се извършват и заверяват по предвидения ред. 

 

8. Следва да се отчита, че основната уредба за разрешаване на пребиваване в 

страната за извършени инвестиции в дълготрайни материални и нематериални 

активи и създадената във връзка с тях заетост е в разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 

20, чл. 25, ал. 1, т. 13 вр. чл. 25в и чл. 25, ал. 1, т. 16 ЗЧРБ. Когато 

икономическата дейност на чужденеца не отговаря на условията по тях, то тази 

дейност не би могла да се счита и за „заслуги в икономическата сфера“ за 

основание за разрешаване на право на пребиваване по чл. 25а ЗЧРБ. В тези 

случаи, чужденците следва да докажат наличието на обстоятелства, които 

равностойно заместват липсващите критерии – например чрез преизпълнение на 

други критерии или доказване на изпълнение на други, съществени показатели. 

 

9. Извън случаите по т. 3, министърът на икономиката може да определи издаването 

на документ за заслуги в икономическата сфера по смисъла на чл. 45, т. 4 от 

ППЗЧРБ, при установена пряка и/или косвена полза за българската икономика в 

резултат на извършваната от чужденеца дейност, за което са представени 

съответните документи. 

 

 

 

ІІІ. МИ може да изисква допълнителни документи и да прави пълна насрещна 
проверка на представените документи с органите на МВР, МВнР, ДАНС, данъчна 
администрация, общинска администрация и други. 
 
ІV. При повторно кандидатстване, чужденецът следва да опише в заявлението 
съществените промени, настъпили в извършваната от него икономическа 
дейност след предишното разглеждане на неговото заявление. 
 
V. Заявителят може да ползва образеца на заявление в Приложение № 2. 

 
 
 
Съгласували: …………………………………………       Даниела Везиева, заместник-министър 
 

                   …………………………………………       Зара Добрева, директор на  дирекция „Правна” 

 

                         …………………………………………       Желяз Енев, директор на дирекция „ИПН” 

   

              …………………………………………       Елена Пищовколева, началник на отдел „НИИП” 

              дирекция „ИНП” 
 

Изготвил: …………………………………………      Петя Атанасова, гл. експерт, отдел „НИИП” 



 

Приложение № 1 
 

1. ЕИК за извършване на служебна проверка на твърдените обстоятелства по реда на 

чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър. 

2. Удостоверителен документ от банка, че заявителят е внесъл в капитала на 

съответното търговско дружество дадена сума, постъпила от чуждестранна 

лицензирана финансова институция. 

3. Копие от книгата на акционерите, датирано и удостоверено с подписа и 

собственоръчно изписаното име на лицето по чл. 179, ал. 2 от Търговския закон 

(или друго лице, съгласно устава на дружеството) и печат на дружеството. 

4. Годишен/и финансов/и отчет/и на търговското дружество по реда на Закона за 

счетоводството, за съответния брой приключени финансови години.  

5. Справка за разходите за придобиване за нови дълготрайни материални и 

нематериални активи, заверена от регистриран одитор, съгласно Закона за 

независимия финансов одит или справка за разходите за  придобиване на нови 

ДМА и ДНМА за съответния период, придружена с копия на договори за покупко-

продажби/разходооправдателни документи/копия от инвентарната книга или 

амортизационен план доказващо заприходяването на закупените ДМА и ДМНА и от 

доклад за този компонент от финансовите отчети за съответните години или доклад 

за констатации на регистриран одитор за направените разходи за придобиване на 

ДМА и ДНМА, или друг документ удостоверяващ стойността и вида на придобитите 

нови активи; 

6. годишен/и отчет/и за дейността по реда на Закона за статистиката за съответния 

брой приключени финансови години, включващ: 

а) справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи; 

б) справка за разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни 

материални (ДМА) и нематериални активи (ДНА) с екологично предназначение; 

в) справка за нетекущите (дълготрайните) активи;  

г) справка за чуждестранните преки инвестиции; 

д) „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за 

труд”. 

7. удостоверение/я за наетите по трудови правоотношения лица за съответния брой 

приключени финансови години; 

8. справка/и от НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори; 

9. Удостоверение за наетите по трудови правоотношения български граждани от 

осигурител чуждестранно лице от съответната териториална дирекция на 

Националната агенция по приходите (НАП); 

10. Документи, доказващи, че активите на дружеството са локализирани и се 

експлоатират в необлагодетелствани региони с високо ниво на безработица (над 

средното за страната), в слабонаселени или изолирани регион, в райони за 

целенасочена подкрепа по смисъла на чл. 5 от Закона за регионално развитие, 

като  например: документи за собственост върху недвижими имоти (земи и сгради), 

разрешения за строеж, разрешения за ползване, удостоверения за въвеждане в 

експлоатация, данни за данъчна регистрация, свидетелства за регистрация на 

фискални устройства, приемо-предавателни протокол от които да е видно, че 

закупените нови ДМА и ДМНА са доставени, инсталирани и тествани на съответната 

локация, други съобразно конкретната дейност на дружеството; 

11. Референции и препоръки; 

12. Сертификати за качество и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

 

 
ДО МИНИСТЪРА НА 

ИКОНОМИКАТА  

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 45, Т. 4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАСЛУГИ В 

ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА 

 
 
От ......................................................................................................................... 

 

.............................................................................................................................. 

(имена на български език, вкл. съгласно предходен български личен документ) 

 

.............................................................................................................................. 

(имена с латински букви, съгласно редовен документ за задгранично пътуване) 

 

.............................................................................................................................. 

(имена на друг език, ако има, съгласно редовен документ за задгранично пътуване) 

 

 

Дата на раждане: ……………………………   

 

Личен идентификационен номер по национален документ за самоличност (ако има 

такъв)…………………………………………………………………………………. 

 

Документ за задгранично пътуване №………..……………………………………………………………………. 

изд. от……………………………………………………………..………… на……………………………………………….….г.  

с валидност до …………………………………………………………………………………………………………………… г. 

 

 

Постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №): 

.............................................................................................................................. 

 

Имейл:………………………………………………………………………………………………………………………………..……  

Телефон за връзка: ............................................................................................. 
 

1. Моля, да бъде издаден документ по член 45, т. 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за чужденците в Република България за заслуги в 

икономическата сфера. 

Документът ми е необходим за да послужи пред органите на Министерство 

на външните работи / Министерство на вътрешните работи за кандидатстване за 

издаване виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ/ разрешение за пребиваване по чл. 25а от 

Закона за чужденците в Република България. 

 

 

 

 



 

2. За издаване на документа по т. 1 декларирам следните данни: 

Описание на общата икономическа 
дейност на чужденеца в Р България, 

постигнати резултати, мотиви за 
наличието на заслуги в 
икономическата сфера 

Опис на документите, които доказват 

изпълнение на съответните твърдения 

(представени към заявлението или 

намиращи се по партидата на 

дружеството в Търговския регистър или 

друг публичен регистър) 

 

 

 

 

 

3. Моля да се имат предвид и следните обстоятелства: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Посочват се и други обстоятелства, имащи отношение към направеното искане 
 

Прилагам следните документи: 

1. Документите, описани в таблицата по т. 2;  

2. Фотокопие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и 

личните данни; 

3. Фотокопие на документ за самоличност, издаден от органите Министерството на 

вътрешните работи (ако е наличен); 

4. Декларация за произхода на средствата; 

5. Автобиография; 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Декларирам, че: 

 

1. Съм запознат, че документът по член 45, т. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за чужденците в Република България за заслуги в икономическата сфера 

се издава от МИ за да послужи пред органите на МВнР/МВР в процедурата по 

издаване на виза/разрешение за пребиваване в допълнение към останалите 

изискуеми документи за получаване на виза или разрешение за пребиваване, 

съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на 

визовия режим, ЗЧРБ и ППЗЧРБ. 

2. Съм съгласен издаденият документ и копия от представените от мен документи, 

при необходимост, да бъдат изпратени служебно до органите на МВнР и МВР. 
 

 

 

 

 

Дата: .....................     Подпис: ……………………. 

 


