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      ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ 

 

1. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ: 

От български произход.  

Чл. 25, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ 

Чл. 34, ал. 1 и чл. 35 ППЗЧРБ 

      Срок за подаване: 

1. Заявлението се подава не по-късно от два месеца преди 

изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за 

предоставяне право на пребиваване на територията на Република 

България. 

2. Заявлението се подава не по-късно от три месеца преди 

изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на 

територията на Република България. 

Срок за разглеждане: 

1.Заявлението се разглежда и решава в срок до три месеца. При 

правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на 

допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два 

месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че 

трябва да представи необходимите документи и информация в 

едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и 

информация не бъдат представени в указания срок, производството 

се прекратява и заявлението не подлежи на повторно 

преразглеждане. 

Необходими документи: 

1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа 

№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси; 

2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със 

страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане 
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в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и 

оригинала на документа за задгранично пътуване; 

3. доказателства за осигурено жилище; 

4. доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се 

прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-

малък от минималната месечна работна заплата или минималната 

пенсия за страната; 

5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто 

гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му 

пребиваване - при първоначално подаване на заявлението; 

6. удостоверение за раждане; 

7. случаите, когато е невъзможно представянето на удостоверение 

за раждане, се прилага удостоверение от Държавната агенция за 

българите в чужбина. 

Такси: 

      1. за искането на услугата – 10 лв. 

      2. за разрешаване на пребиваването – 1000 лв. 

  

2. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ: 

Пет години след сключването на граждански брак с 

постоянно пребиваващ в страната чужденец и пребивавали 

законно и непрекъснато за срок 5 години на територията на 

страната.  

Чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗЧРБ 

Чл. 34, ал. 1 и чл. 36 ППЗЧРБ 

Срок за подаване: 

1. Заявлението се подава не по-късно от два месеца преди 

изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за 

предоставяне право на пребиваване на територията на Република 

България. 
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2. Заявлението се подава не по-късно от три месеца преди 

изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на 

територията на Република България. 

Срок за разглеждане: 

1. Заявлението се разглежда и решава в срок до три месеца. При 

правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на 

допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два 

месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че 

трябва да представи необходимите документи и информация в 

едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и 

информация не бъдат представени в указания срок, производството 

се прекратява и заявлението не подлежи на повторно 

преразглеждане. 

Необходими документи: 

1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа 

№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси; 

2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със 

страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане 

в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и 

оригиналът на документа за задгранично пътуване; 

3.  доказателства за осигурено жилище; 

4. доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се 

прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-

малък от минималната месечна работна заплата или минималната 

пенсия за страната; 

5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто 

гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му 

пребиваване - при първоначално подаване на заявлението; 

6.  удостоверение за сключен граждански брак; 
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7. удостоверение от службите за административен контрол на 

чужденците за разрешено постоянно пребиваване на 

съпруг/съпруга. 

Такси: 

1. за искането на услугата – 10 лв. 

      2. за разрешаване на пребиваването – 1000 лв. 

 

3. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ: 

Малолетни и непълнолетни деца на постоянно пребиваващ в 

страната чужденец, които не са встъпили в брак.  

Чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЧРБ 

Чл. 34, ал. 1 и чл. 37 ППЗЧРБ 

Срок за подаване:     

1. Заявлението се подава не по-късно от два месеца преди 

изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за 

предоставяне право на пребиваване на територията на Република 

България. 

2. Заявлението се подава не по-късно от три месеца преди 

изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на 

територията на Република България. 

Срок за разглеждане: 

1. Заявлението се разглежда и решава в срок до три месеца. При 

правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на 

допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два 

месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че 

трябва да представи необходимите документи и информация в 

едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и 

информация не бъдат представени в указания срок, производството 

се прекратява и заявлението не подлежи на повторно 

преразглеждане. 

Необходими документи: 
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1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа 

№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси; 

2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със 

страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане 

в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и 

оригиналът на документа за задгранично пътуване; 

3. доказателства за осигурено жилище; 

4. доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се 

прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-

малък от минималната месечна работна заплата или минималната 

пенсия за страната; 

5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто 

гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му 

пребиваване - при първоначално подаване на заявлението. 

6. удостоверение за раждане; 

7. удостоверение от службите за административен контрол на 

чужденците за разрешено  постоянно пребиваване на един от 

двамата родители. 

      Такси: 

1. за искането на услугата – 10 лв. 

      2. за разрешаване на пребиваването – 1000 лв. 

 

4. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ: 

Родители на български гражданин, когато му осигуряват 

дължимата по закон издръжка, а в случаите на 

припознаване или осиновяване - след изтичане на 3 години 

от припознаването или осиновяването.  

Чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗЧРБ 

Чл. 34, ал. 1 и чл. 38 ППЗЧРБ 

Срок за подаване: 
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1. Заявлението се подава не по-късно от два месеца преди 

изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за 

предоставяне право на пребиваване на територията на Република 

България. 

2. Заявлението се подава не по-късно от три месеца преди 

изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на 

територията на Република България. 

Срок за разглеждане: 

1. Заявлението се разглежда и решава в срок до три месеца. При 

правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на 

допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два 

месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че 

трябва да представи необходимите документи и информация в 

едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и 

информация не бъдат представени в указания срок, производството 

се прекратява и заявлението не подлежи на повторно 

преразглеждане. 

Необходими документи: 

1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа 

№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси; 

2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със 

страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане 

в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и 

оригиналът на документа за задгранично пътуване; 

3. доказателства за осигурено жилище; 

4. доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се 

прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-

малък от минималната месечна работна заплата или минималната 

пенсия за страната; 
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5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто 

гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му 

пребиваване - при първоначално подаване на заявлението. 

6. удостоверение за раждане на низходящия български гражданин 

и декларация за издръжка.  

7. в случаите, когато низходящият български гражданин е 

пълнолетен, се прилагат и документи, удостоверяващи 

обстоятелствата по чл. 144 от Семейния кодекс. 

Такси: 

1. за искането на услугата – 10 лв. 

      2. за разрешаване на пребиваването – 1000 лв. 

 

5. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ: 

Вложили над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с 

този размер чрез придобиване на: 

а) акции на български търговски дружества, търгувани на 

български регулиран пазар; 

б) 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; 

в) 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;  

г) дялове или акции, собственост на държавата или 

общините в българско търговско дружество по Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол; 

д) 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; 
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е) права по концесионни договори на територията на 

Република България; 

Чл. 25, ал. 1, т. 6 ЗЧРБ 

Чл. 34, ал. 1 и чл. 39 ППЗЧРБ 

Срок за подаване: 

1. Заявлението се подава не по-късно от два месеца преди 

изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за 

предоставяне право на пребиваване на територията на Република 

България. 

2. Заявлението се подава не по-късно от три месеца преди 

изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на 

територията на Република България. 

Срок за разглеждане: 

1. Заявлението се разглежда и решава в срок до три месеца. При 

правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на 

допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два 

месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че 

трябва да представи необходимите документи и информация в 

едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и 

информация не бъдат представени в указания срок, производството 

се прекратява и заявлението не подлежи на повторно 

преразглеждане. 

Необходими документи: 

1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа 

№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси; 

2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със 

страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане 

в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и 

оригиналът на документа за задгранично пътуване; 
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3. доказателства за осигурено жилище; 

4. доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се 

прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-

малък от минималната месечна работна заплата или минималната 

пенсия за страната; 

5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто 

гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му 

пребиваване - при първоначално подаване на заявлението. 

6. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "а" от ЗЧРБ - депозитарна 

разписка за всяко вложение или справка за притежавани ценни 

книжа (портфейл) за всички вложения, издадени от "Централен 

депозитар" - АД, София; 

7. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "б" от ЗЧРБ - 

удостоверение, издадено от съответната банка - поддепозитар, за 

придобити от чуждестранното лице държавни ценни книжа и от 

банка - попечител, за придобити общински облигации; 

8. удостоверение от Агенцията по приватизация и 

следприватизационен контрол или от съответната общинска 

администрация за наличие на обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, 

букви "в" и "г" ЗЧРБ или удостоверение от концедента по чл. 17 от 

Закона за концесиите - за обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 6, 

буква "е" ЗЧРБ; 

9. удостоверение от Министерството на културата или 

удостоверение от Патентното ведомство за наличието на 

обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "д" ЗЧРБ и оценка на 

обектите на интелектуалната собственост, издадена от независим 

оценител съгласно Закона за независимите оценители; 

      Такси: 

1. за искането на услугата – 10 лв. 

      2. за разрешаване на пребиваването – 1000 лв. 

 

6. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ: 
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Вложили над 1 000 000 лв. в българска лицензирана 

кредитна институция по договор за доверително управление 

със срок не по-кратък от 5 години. 

Чл. 25, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ 

Чл. 34, ал. 1 и чл. 39 ППЗЧРБ 

Срок за подаване: 

1. Заявлението се подава не по-късно от два месеца преди 

изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за 

предоставяне право на пребиваване на територията на Република 

България. 

2. Заявлението се подава не по-късно от три месеца преди 

изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на 

територията на Република България. 

Срок за разглеждане: 

1. Заявлението се разглежда и решава в срок до три месеца. При 

правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на 

допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два 

месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че 

трябва да представи необходимите документи и информация в 

едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и 

информация не бъдат представени в указания срок, производството 

се прекратява и заявлението не подлежи на повторно 

преразглеждане. 

Необходими документи: 

1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа 

№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси; 

2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със 

страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане 



11 

в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и 

оригиналът на документа за задгранично пътуване; 

3. доказателства за осигурено жилище; 

4. доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се 

прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-

малък от минималната месечна работна заплата или минималната 

пенсия за страната; 

5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто 

гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му 

пребиваване - при първоначално подаване на заявлението. 

6. удостоверение от българска лицензирана кредитна институция - 

в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ; 

      Такси: 

1. за искането на услугата – 10 лв. 

      2. за разрешаване на пребиваването – 1000 лв. 

 

7. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ: 

Вложили в капитала на българско търговско дружество, 

чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-

малка от 6 000 000 лв. 

Чл. 25, ал. 1, т.8 ЗЧРБ 

Чл. 34, ал. 1 и чл. 39 ППЗЧРБ 

      Срок за подаване: 

1. Заявлението по се подава не по-късно от два месеца преди 

изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за 

предоставяне право на пребиваване на територията на Република 

България. 

2. Заявлението по се подава не по-късно от три месеца преди 

изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на 

територията на Република България. 

Срок за разглеждане: 
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1. Заявлението се разглежда и решава в срок до три месеца. При 

правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на 

допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два 

месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че 

трябва да представи необходимите документи и информация в 

едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и 

информация не бъдат представени в указания срок, производството 

се прекратява и заявлението не подлежи на повторно 

преразглеждане. 

Необходими документи: 

1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа 

№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси; 

2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със 

страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане 

в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и 

оригиналът на документа за задгранично пътуване; 

3. доказателства за осигурено жилище; 

4. доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се 

прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-

малък от минималната месечна работна заплата или минималната 

пенсия за страната; 

5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто 

гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му 

пребиваване - при първоначално подаване на заявлението. 

6. удостоверение от банка, че сумата е постъпила по сметка на 

съответното търговско дружество при учредяването му или за 

увеличение на капитала - в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ. 

    Такси: 

1. за искането на услугата – 10 лв. 

      2. за разрешаване на пребиваването – 1000 лв. 
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8. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ: 

Които не са лица от български произход, родени на 

територията на Република България, изгубили са 

българското си гражданство по изселнически спогодби или 

по собствено желание и желаят трайно да се установят на 

територията на страната. 

Чл. 25, ал. 1, т. 9 ЗЧРБ 

Чл. 34, ал. 1 и чл. 40 ППЗЧРБ 

Срок за подаване: 

1. Заявлението се подава не по-късно от два месеца преди 

изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за 

предоставяне право на пребиваване на територията на Република 

България. 

2. Заявлението се подава не по-късно от три месеца преди 

изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на 

територията на Република България. 

Срок за разглеждане: 

1. Заявлението се разглежда и решава в срок до три месеца. При 

правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на 

допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два 

месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че 

трябва да представи необходимите документи и информация в 

едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и 

информация не бъдат представени в указания срок, производството 

се прекратява и заявлението не подлежи на повторно 

преразглеждане. 

Необходими документи: 
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1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа 

№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси; 

2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със 

страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане 

в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и 

оригиналът на документа за задгранично пътуване; 

3. доказателства за осигурено жилище; 

4. доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се 

прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-

малък от минималната месечна работна заплата или минималната 

пенсия за страната; 

5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто 

гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му 

пребиваване - при първоначално подаване на заявлението. 

6. декларация за идентичност на имената; 

7. удостоверение от общината по местожителство или постоянен 

адрес преди напускане на Република България относно датата и 

начина на напускане на страната; 

8. удостоверение за раждане; 

9. удостоверение от Министерството на правосъдието, че лицето не 

е български гражданин 

      Такси: 

1. за искането на услугата – 10 лв. 

      2. за разрешаване на пребиваването – 1000 лв. 

 

 

9. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ: 

Които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са 

родени на територията на Република България и чийто 

родител е сключил граждански брак с български гражданин; 
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Чл. 25, ал. 1, т. 10 ЗЧРБ 

Чл. 34, ал. 1 и чл. 41 ППЗЧРБ 

      Срок за подаване: 

1. Заявлението се подава не по-късно от два месеца преди 

изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за 

предоставяне право на пребиваване на територията на Република 

България. 

2. Заявлението се подава не по-късно от три месеца преди 

изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на 

територията на Република България. 

Срок за разглеждане: 

1. Заявлението се разглежда и решава в срок до три месеца. При 

правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на 

допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два 

месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че 

трябва да представи необходимите документи и информация в 

едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и 

информация не бъдат представени в указания срок, производството 

се прекратява и заявлението не подлежи на повторно 

преразглеждане. 

Необходими документи: 

1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа 

№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси; 

2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със 

страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане 

в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и 

оригиналът на документа за задгранично пътуване; 

3. доказателства за осигурено жилище; 
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4. доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се 

прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-

малък от минималната месечна работна заплата или минималната 

пенсия за страната; 

5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто 

гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му 

пребиваване - при първоначално подаване на заявлението. 

6. официален документ, удостоверяващ влизането на лицето на 

територията на Република България до 27 декември 1998 г.; 

7. удостоверение за раждане; 

8. удостоверение за граждански брак на родителя - чужденец, с 

български гражданин. 

      Такси: 

1. за искането на услугата – 10 лв. 

      2. за разрешаване на пребиваването – 1000 лв. 

 

 

10. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ: 

Членове на семейството на български гражданин, ако са 

пребивавали непрекъснато на територията на Република 

България през последните пет години; 

Чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЧРБ 

Чл. 34, ал. 1 и чл. 42 ППЗЧРБ 

      Срок за подаване: 

1. Заявлението се подава не по-късно от два месеца преди 

изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за 

предоставяне право на пребиваване на територията на Република 

България. 

2. Заявлението се подава не по-късно от три месеца преди 

изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на 

територията на Република България. 
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Срок за разглеждане: 

1. Заявлението се разглежда и решава в срок до три месеца. При 

правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на 

допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два 

месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че 

трябва да представи необходимите документи и информация в 

едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и 

информация не бъдат представени в указания срок, производството 

се прекратява и заявлението не подлежи на повторно 

преразглеждане. 

Необходими документи: 

1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа 

№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси; 

2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със 

страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане 

в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и 

оригиналът на документа за задгранично пътуване; 

3. доказателства за осигурено жилище; 

4. доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се 

прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-

малък от минималната месечна работна заплата или минималната 

пенсия за страната; 

5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто 

гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му 

пребиваване - при първоначално подаване на заявлението. 

6. удостоверение за сключен граждански брак или удостоверение 

за раждане; 

7. медицински документи за наличието на сериозни здравословни 

причини, които налагат полагането на лични грижи. 

      Такси: 
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1. за искането на услугата – 10 лв. 

      2. за разрешаване на пребиваването – 1000 лв. 

3. за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец, на 

основание на сключен брак с български гражданин, се събира такса 

150 лв. 

 

11. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ: 

Които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават и не са 

напускали територията на Република България или са 

родени на територията на Република България и не са 

признати за граждани на бившите съветски републики; за 

тази категория лица не се прилага изискването на чл. 15, ал. 

1 

Чл. 25, ал. 1, т. 12 ЗЧРБ 

Чл. 43 ППЗЧРБ 

      Срок за подаване: 

1. Заявлението се подава не по-късно от два месеца преди 

изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за 

предоставяне право на пребиваване на територията на Република 

България. 

2. Заявлението се подава не по-късно от три месеца преди 

изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на 

територията на Република България. 

Срок за разглеждане: 

1. Заявлението се разглежда и решава в срок до три месеца. При 

правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на 

допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два 

месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че 

трябва да представи необходимите документи и информация в 

едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и 

информация не бъдат представени в указания срок, производството 
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се прекратява и заявлението не подлежи на повторно 

преразглеждане. 

Необходими документи: 

1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа 

№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси; 

2. копие от страниците на документа за задгранично пътуване, с 

който лицето е влязло в страната, издаден от съответната бивша 

съветска република, със снимката и личните данни; 

3. удостоверение за раждане; 

4. доказателства за осигурено жилище; 

5. 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 или 

минималната пенсия за страната; 

6. официален документ, издаден от дипломатическо или консулско 

представителство на съответната бивша съветска република, че 

лицата не са признати за граждани на съответната държава; 

7. официален документ, удостоверяващ влизането на лицето на 

територията на Република България до 27 декември 1998 г. 

      Такси: 

1. за искането на услугата – 10 лв. 

      2. за разрешаване на пребиваването – 1000 лв. 

 

12. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ: 

Извършват дейност и са сертифицирани по реда на Закона за 

насърчаване на инвестициите 

Чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ 

Чл. 44 ППЗЧРБ 

Срок за подаване: 

1. Заявлението се подава не по-късно от два месеца преди 

изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл. 15, ал. 1 от 
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ЗЧРБ, когато чужденецът кандидатства за първи път за 

предоставяне право на пребиваване на територията на Република 

България. 

2. Заявлението се подава не по-късно от три месеца преди 

изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на 

територията на Република България. 

Срок за разглеждане: 

1. Заявлението се разглежда и решава в срок до три месеца. При 

правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на 

допълнителни документи този срок може да бъде удължен с два 

месеца, за което чужденецът се уведомява, като му се указва, че 

трябва да представи необходимите документи и информация в 

едномесечен срок. В случай че допълнителните документи и 

информация не бъдат представени в указания срок, производството 

се прекратява и заявлението не подлежи на повторно 

преразглеждане. 

Необходими документи: 

1. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа 

№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

вътрешните работи по Закона за държавните такси; 

2. копие на редовен документ за задгранично пътуване със 

страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в 

страната; за сверяване автентичността на копието се представя и 

оригиналът на документа за задгранично пътуване; 

3. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията 

на Република България, в случаите, когато лицето не е осигурено 

по ЗЗО; 

4. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто 

гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му 

пребиваване - при първоначално подаване на молбата; 
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5. копие на сертификат с нотариална заверка или служебно 

удостоверен "вярно с оригинала" от Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма заедно със сертифицирания 

инвестиционен проект; 

6. удостоверение за актуално състояние, като: 

а) в случай на регистрация по Закона за търговския регистър 

актуалното състояние ще се проверява по служебен път съгласно 

чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър въз основа на 

посочен ЕИК, или 

б) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално 

заверено копие, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца 

преди подаване на заявлението, ако е неприложима буква "а"; 

7. нотариално заверена декларация за ангажимент по образец 

съгласно приложение № 5, издадена от компетентен орган на 

юридическото лице, получило сертификата, в която: 

а) се посочва качеството на физическото лице, в което то участва в 

осъществяването и поддържането на инвестицията; 

б) се посочва броят на чужденците, за които е издало и не е 

оттеглило подобно писмо за ангажимент; 

в) се декларира осигуряването през целия период на пребиваване 

на физическото лице - чужденец, на жилище и достатъчни средства 

за издръжка, без да се прибягва до системата за социално 

подпомагане на Република България; 

г) се поема задължение за незабавно информиране на 

Министерството на вътрешните работи в случай на прекратяване на 

членственото, договорното или друго отношение с физическото 

лице; 

д) се декларира, че юридическото лице не е обявено в 

несъстоятелност или сключило извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла. 

      Такси: 

1. за искането на услугата – 10 лв. 
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      2. за разрешаване на пребиваването – 1000 лв. 

 

Забележка: Чужденците от български произход и българите, живеещи 

извън Република България, заплащат 5 на сто от таксите. 

 

 

 

Такса за издаване на документ за постоянно пребиваване: 

1. Обикновена поръчка – 45 лв. 

2. Бърза поръчка – 90 лв. 

3. Експресна поръчка – 225 лв. 

 


