
ПРАВИЛА 

За издаване на Удостоверения по чл. 14а, ал. 1, т. 2 от Закона за 

българското гражданство (ЗБГ), във връзка с получено разрешение 
за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 от Закона 

за чужденците в Република България (ЗЧРБ) 
от Министерството на икономиката 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

Общи положения 

 

Чл. 1. (1) Министерство на икономиката (МИ) издава удостоверения по чл. 14а, 

ал. 1, т. 2 от ЗБГ, във връзка с получено разрешение за постоянно пребиваване на 

основание чл. 25, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ при условията и реда на ЗБГ и настоящите 

правила. 

(2) Издадено удостоверение по ал. 1, както и документите, съдържащи лични 

данни, се изпращат служебно от Министерството на икономиката на Министерството 

на правосъдието за прилагане към административната преписка, образувана по молба 

за придобиване на българско гражданство по 14а, ал. 1, т. 2 от ЗБГ.  

(3) За издаване на удостоверение по ал. 1, лицето подава заявление по 

образец, придружителни документи към него и други доказателствени документи. 

(4) В случай, че представените документи не са по съответния примерен 

образец, приложен към настоящите правила, те трябва да съдържат необходимата 

информация, посочена в образеца. 

(5) Заявителят може да представи и други подходящи документи, различни от 

посочените в настоящите правила, съобразно конкретиката на извършваната 

икономическа дейност. 

(6) За издаването на удостоверенията по ал. 1 не се събират такси. 

Чл. 2. (1) Всички изискуеми документи се представят на български език или в 

превод на български език на хартиен и по възможност на електронен носител. 

Документите могат да бъдат представени по електронен път, когато са подписани с 

електронен подпис или когато се представят копия от документи, за които в 

съответствие с настоящите правила не се изисква заверка.   

(2) Документите, които произхождат от друг орган, организация или лице, 

различно от заявителя се представят в оригинал, нотариално заверен за вярност 

препис/заверен от адвокат препис, освен ако друго не е посочено в настоящите 

правила. 

(3) Документи, притежавани от лицето, за което се иска издаването на 

удостоверение се представят в копие на хартиен носител или по електронен път.  

(4) Документи, изхождащи от търговското дружество във връзка с дейността на 

което се иска издаването на удостоверение, могат да се представят на хартиен 

носител в оригинал или заверено от дружеството копие за вярност с оригинала или по 

електронен път – подписани с електронен подпис или изпратени от e-mail /-а/на 

дружеството, оповестен в Търговския регистър или на интернет страницата на 

дружеството, както и надлежно оправомощено от дружеството лице, в съответствие с 

оправомощаването. 

(5) 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. 



(6) Представените документи се съхраняват в МИ за срок не по-кратък от 5 

години, освен документите, съдържащи лични данни, които се изпращат на 

Министерството на правосъдието заедно с издаденото удостоверение или се връщат 

на заявителя при липсата на основание за издаването му.  

(7) Документи, представени в изпълнение на задълженията за отчитане по 

сертифицирания проект не е необходимо да се представят повторно, като заявителят 

отбелязва в заявлението основанието за предходното им представяне и желанието си 

да се ползва от същите.  

(8) Министерство на икономиката проверява заявените обстоятелства чрез 

справки в публично и служебно достъпни бази данни и регистри и въз основа на 

служебно известни документи.  

 

Чл. 3. (1) МИ издава по реда на настоящите правила удостоверения на лица, 

които вече са получили разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, 

ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ. 

(2) Издадените от МИ удостоверения не освобождават чужденците от 

задължението да докажат изпълнението на останалите изисквания на ЗБГ и да 

представят необходимите документи по реда на ЗБГ и Наредба № 1 от 19.02.1999г. за 

прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство1, пред органите на 

Министерство на правосъдието в процедурата за получаване на българско 

гражданство.   

 

ГЛАВА ВТОРА 

 

Заявление за издаване на удостоверение по чл. 14а, ал. 1, т. 2 от ЗБГ 

 

Раздел I. Подаване на заявлението 

 

Чл. 4. (1) За издаване на удостоверение по чл. 14а, ал. 1, т. 2 от ЗБГ на лице, 

на което е издадено разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 

1, т. 13, във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 1 от ЗЧРБ, се подава заявление по образец до 

МИ, Приложение № 1 към настоящите Правила. 

(2) Заявлението се подписва от заявителя, за когото се иска издаване на 

удостоверение или от адвокат или лице, упълномощено с нотариално заверено 

изрично пълномощно. 

(3) Заявлението се подава: 

1. в деловодството на МИ в сградата на ул. „Славянска“ № 8 в гр. София; 

2. по електронен път - на електронния адрес на МИ, публикуван на неговата 

интернет страница, когато се подава подписано с електронен подпис, или 

3. чрез куриер или лицензиран пощенски оператор. 

 

 

Раздел II. Необходими документи 

 

Чл. 5. Към заявлението заявителят прилага следните документи: 

1. фотокопие на документ, удостоверяващ получено разрешение за постоянно 

пребиваване преди не по-малко от 1 година, издаден от органите на МВР; 

2. фотокопие на актуален национален документ за самоличност и документ за 

задгранично пътуване, издаден от органите на Министерството на вътрешните работи. 

 

Чл. 6. (1) За доказване изпълнението на изискванията на чл. 14а, ал. 1, т. 2 от 

ЗБГ, заявителят представя и следните документи: 

                                                           
1 издадена от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция, 

обн. ДВ. бр.19 от 1999г., последно изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2020г. 
 

https://web6.ciela.net/Document?documentId=-549705728&dbId=0&edition=0


1. заверен от одитор Годишен финансов отчет по реда на Закона за 

счетоводството, за последната приключена финансова година, освен ако същият не е 

оповестен в Търговския регистър;  

2. когато стойността на инвестицията не е удостоверена с одитиран Годишен 

финансов отчет за предходната година2, както и  когато той не подлежи на одитиране 

(в съответствие с чл. 38 от Закона за счетоводството и като се има предвид 

определението по т. 15 "Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова 

отчетност" от § 1 от ДР на същия закон) се представя заверено от дружеството копие 

от съответният отчет по Закона за счетоводството и Доклад за фактически констатации 

/Приложение №2/, изготвен в съответствие с изискванията на Международния 

стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4400- Ангажименти за 

извършване на договорени процедури относно финансова информация; 

3. удостоверение за липса на парични задължения по смисъла на чл. 162, ал.2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на българското дружество към 

общината по седалището на дружеството, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган; 

4. при наличие на парични задължения по смисъла на чл. 162, ал.2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс – акт за допуснато отсрочване или разсрочване на 

задълженията;    

5. други допълнителни документи, с които по преценка на заявителя се 

удостоверяват условията по чл. 14а, ал. 3 от ЗБГ. 

      (2) Служебно чрез справки в Търговския регистър,  Информационната система 

на Министерство на правосъдието за производства по несъстоятелност и в Реджикс се 

установяват относно българското дружество обстоятелствата по чл. 14а, ал. 2, т. 1, т. 

2, т. 3 - относно липсата на парични задължения към държавата по смисъла на чл. 

162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,  и т. 4 от ЗБГ. 

 (3) Заявителят по своя преценка може да представи документите по ал. 2. 

       

ГЛАВА ТРЕТА 

 

Издаване и предоставяне на удостоверенията по чл. 14а, ал.1 т. 2 от ЗБГ, 

обработване на лични данни 

 

Чл. 7. (1) Удостоверенията се издават по образец, Приложение № 3, в два 

оригинални екземпляра – един за МИ и един за Министерство на правосъдието. 

(2) Заявителят се уведомява с писмо с обратна разписка, че удостоверението е 

издадено, като към писмото се прилага копие от удостоверението. 

(3) Оригиналът на удостоверението и документите по чл. 5, съдържащи лични 

данни, се предоставят служебно на Министерство на правосъдието. 

 

Чл. 8. (1) Министерство на икономиката като администратор на лични данни 

води Регистър „Дневник на издадените удостоверения по Закона за чужденците в 

Република България“ като по този начин се обработват предоставени лични данни във 

връзка с издаването на удостоверения, в следните категории: 

1.физическа идентичност – имена, документ за самоличност, дата, място на 

раждане, адрес; 

2.икономическа идентичност – име на дружество, ЕИК, участие в дружеството; 

участие в капитала; ДМА и ДНМА; работни места.  

(2) Обработването на лични данни се извършва чрез неавтоматични средства 

като данните се съхраняват на хартиен носител и в електронна таблица, качена на 

сървъра на Министерството на икономиката.  

(3) Представените документи, съдържащи лични данни, които не се изпращат 

на Министерство на правосъдието се унищожават на календарно тримесечие, след 

                                                           
2 Например инвестиционният проект се осъществява от дружество, осъществявало или осъществяващо и 
други дейности, поради което ГФО обхваща и други инвестиционни разходи, а не само направените 
инвестиции от дружеството по проекта.  



изтичане на срока за съдебно оспорване, освен в случаите на съдебни производства 

и други производства, образувани от органите на съдебната власт. 

(4) Лицето, представило документа или за което той се отнася може да поиска 

и да му бъде върнат представен оригинален/нотариално заверен документ, за което 

се съставя протокол за връщане, освен в случаите по ал. 3. 

(5) Документи по ал. 1, т. 2 се използват във връзка с осъществяване на контрол 

по изпълнение на задълженията за отчитане на сертифицирани инвестиции по реда 

на Закона за насърчаване на инвестициите и по чл.44 от ППЗЧРБ до изтичане на 

нормативно установения срок за отчитане поддържане на инвестицията, съответно – 

на направеното вложение. Срокът за съхранение е 10 години от последната 

предоставена помощ по схема за държавна помощ по ЗНИ, ако е приложимо, в 

съответствие с изискванията на Закона за държавните помощи и приложимия 

регламент. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. Настоящите правила и образците към тях са утвърдени със Заповед № 

…………/………..2021 г. на министъра на икономиката и се оповестяват на интернет 

страницата на МИ на основание чл. 13 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ примерни образци: 

 

Приложение № 1: Заявление за издаване на удостоверениe по чл. 14а, ал. 1, т. 2 от 

Закона за българското гражданство; 

Приложение № 2: Доклад за фактически констатации; 

Приложение № 3: Удостоверение по чл. 14а, ал. 1, т. 2 от Закона за българското 

гражданство. 

 

 

  

 

 

 


