
 
УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКО 

ГРАЖДАНСТВО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНВЕСТИЦИЯ В СТРАНАТА 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Акции на български търговски дружества, търгувани на български 
регулиран пазар 

 
 
 
 
 
 
 
> 1 000 000 BGN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, 
издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не 
по-кратък от 6 месеца 

Право на собственост върху обособена част от имуществото на Българско 
търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие 
в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 

Дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско 
търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол 

Българска интелектуална собственост - обекти на авторското право и 
сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, 
търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн 

Права по концесионни договори на територията на Република България 

Влог в лицензирана кредитна институция в България по договор за 
доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, като за същия 
срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от 
кредитна институция в България 
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Дялове или акции в капитал на българско търговско дружество, чиито 
акции не са търгувани на регулиран пазар 
 

 
6 000 000 BGN 
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Извършване на дейност, сертифицирана по реда на Закона за насърчаване 
на инвестициите - сертификат за клас А или Б, или за приоритетен 
инвестиционен проект – лицето, което може да получи право на 
пребиваване следва да е:  

- съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто 
или повече от регистрирания капитал на дружеството; 

- представляващ дружеството или прокурист, вписан в търговския 
регистър, или 

- нает по трудов договор за изпълнение на ключова и/или контролна 
функция в научноизследователската, производствената, 
маркетинговата или друга основна дейност на предприятието или 
друга дейност, необходима за целите на инвестицията 

В зависимост от 
класа 
инвестиция и от 
конкретната 
икономическа 
дейност 

Правото на постоянно пребиваване е първата стъпка към придобиване на българско гражданство от чужденец 

 
ВИД И РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРА 

Общи документи  
 копие на редовен документ за 

задгранично пътуване 
 документ за платена държавна такса 
 доказателства за осигурено жилище; 
 задължителна медицинска застраховка, 

валидна на територията на Република България, 
когато лицето не е осигурено по българското 
законодателство; 
 доказателства за наличието на 

достатъчни средства за издръжка, без да се 
прибягва до системата за социално 
подпомагане, в размер, не по-малък от 
минималната месечна работна заплата (610 
лева), минималната стипендия или минималната 
пенсия за страната, за срока на пребиваване; 

 свидетелство за съдимост, издадено от 
държавата, чийто гражданин е чужденецът, или 
от държавата на обичайното му пребиваване - 
при първоначално подаване на заявлението. 

 

Специфични документи: в зависимост от 
конкретната инвестиция – документ от 
съответната институция, доказващ извършената 
инвестиция. 
Заявлението и документите се подават лично от 
лицето не по-късно от два месеца преди 
изтичане на първоначално разрешения срок на 
пребиваване в страната (съгласно визата). 
Заявлението се разглежда и решава в срок до 
два месеца. При правна и фактическа сложност и 
необходимост от представяне на допълнителни 
документи този срок може да бъде удължен с два 
месеца. 
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ИНВЕСТИЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНО ИНВЕСТИРАНА СУМА 
 

Всички инвестиции по т.1  Увеличаване на инвестицията при същите условия до стойност най-
малко 2 000 000 BGN, или 

Влагане в капитала на българско търговско дружество не по-малко 
от 1 000 000 BGN за осъществен от дружеството приоритетен 
инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за 
насърчаване на инвестициите 

Инвестиция по т.3 През едната година извършените и въведени в експлоатация 
инвестиции са поддържани над минималния праг за идзаване на 
сертификат за енвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване 
на инвестициите  

 
  
 
 
 

ИНВЕСТИЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНО ИНВЕСТИРАНА СУМА 
 

Всички инвестиции по т.1 Влагане в капитала на българско търговско дружество не по-малко 
от 1 000 000 BGN за осъществен от дружеството приоритетен 
инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за 
насърчаване на инвестициите 

Инвестиция по т.3 През едната година извършените и въведени в експлоатация 
инвестиции са поддържани над минималния праг за идзаване на 
сертификат за енвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване 
на инвестициите  

 

 

ВИД И РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ГРАЖДАНСТВО СЛЕД 1 

ГОДИНА ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ ПО СЕГА ДЕЙСТВАЩИЯ РЕД 

 

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, ДОКУМЕНТИ И 

ПРОЦЕДУРА 

Изисквания към лицето, което кандидатства за 

гражданство: 

 да е пълнолетно 

 да не е осъждано за умишлено 

престъпление от общ характер от български съд 

и срещу него да няма образувано наказателно 

производство за такова престъпление, освен ако 

е реабилитирано 

 

Производството протича на два етапа: 

 разглеждане на документите и 

одобряване от Министерството на правосъдието 

(срокът за това е 6 месеца) 

 разглеждане на документите от 

Президента и издаване на указ (президентът не е 

обвързан със становището на министерството и 

няма срок за произнасянето му)  

ВИД И РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ГРАЖДАНСТВО СЛЕД 1 

ГОДИНА ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ ПО НОВ РЕД, КОЙТО СЕ ОЧАКВА ДА БЪДЕ ПРИЕТ 

 

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” може да ви съдейства с правна и методическа подкрепа по време на целия процес за: 
 придобиване на виза за влизане и временно пребиваване в страната 

 намирането на подходяща инвестиция и реализирането и 
 кандидатстване за постоянно пребиваване 
 поддържане на инвестицията и увеличението и до необходимите минимуми  
 кандидатстване за гражданство 


