РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

ЗАКОН
за допълнение на Закона за чужденците в Република България
(Обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 70 от 1999 г., изм., бр. 42, 112 от 2001 г., изм., бр.
45, 54 от 2002 г., изм., бр. 37, 103 от 2003 г., изм., бр. 37, 70 от 2004 г., изм., бр. 11, 63,
88 от 2005 г., изм., бр. 30, 82 от 2006 г., изм., бр. 11, 29, 52, 63, 109 от 2007 г., изм., бр.
13, 26, 28, 69 от 2008 г., изм., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93, 103 от 2009 г., изм., бр. 73 от 2010
г., изм., бр. 9, 43 от 2011 г., доп., бр. 21, 44 от 2012 г., изм. и доп., бр. 16, 23, 52 от 2013
г.)

§ 1. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „като при брак с
чужденец с разрешено постоянно пребиваване по т. 6, 7 или 8
изискванията за пребиваване в страната не се прилагат”;
б) създава се нова т. 7:
„7. вложили сумата по т. 6 в лицензирана кредитна институция в
България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5
години;“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Обстоятелствата по ал. 1, т. 6
и 7 се установяват от Българската агенция за инвестиции.“
§ 2. В чл. 40, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и
когато вложението, за което чужденецът е получил постоянно пребиваване
бъде прекратено или прехвърлено на друго лице, преди изтичането на
определения от закона срок, независимо от основанията за прекратяването
или прехвърлянето.“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 3. В Закона за българското гражданство (Обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.,
изм., бр. 41 от 2001 г., доп., бр. 54 от 2002 г., изм., бр. 52, 109 от 2007 г., изм., бр. 74, 82

от 2009 г., изм., бр. 33 от 2010 г., изм., бр. 11, 21 от 2012 г., изм. и доп., бр. 16 от 2013 г.)

се правят следните изменения:
1. Член 12а се изменя така:
„Чл. 12а. Лице, което е получило разрешение за постоянно
пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 или 8, или като член на
семейството на такова лице, или чл. 25, ал. 1, т. 13 - във връзка с чл. 25в,
ал. 2, т. 2 или 3, или чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в
Република България, може да придобие българско гражданство, ако
отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 2, 3 и 4.“
2. В чл. 14а, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. преди не по-малко от една година е получило разрешение за
постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т.
6 или 7 от Закона за чужденците в Република България и е увеличило
инвестицията си при същите условия на закона до стойност от най-малко
2 млн. лева, или е вложило не по-малко от 1 млн. лева в капитала на
българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен
инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на
инвестициите;“.

ВНОСИТЕЛИ:

МОТИВИ
към проекта на Закон за
допълнение на Закона за чужденците в Република България
Предложеният законопроект има за цел възстановяването на
условията за привличане на чуждестранни инвеститори. Общо,
инвестициите през 2013 г. са намалели с над 50% спрямо съответния
период на миналата година.
Промените, които се предлагат за постигането на тази цел включват:
•

•

•
•

Връщане на възможността за извършване на финансови инвестиции
и въвеждане на пряк контрол и надзор върху тях от държавна
институция - Българската агенция за инвестиции. С това се постига
баланс между насърчаването на инвестициите в недвижими имоти и
финансовите инвестиции.
Предвиждане на възможност за по-благоприятно третиране на
инвеститорите, които са направили инвестиция, надхвърляща 2
милиона лева. Това е мярка, стимулираща инвеститорите да
извършват по-големи по размер инвестиции в България.
Непосредствен контрол върху инвестициите от страна на
Българската агенция за инвестиции.
Отнемане на статута на пребиваване при нарушение или заобикаляне
на изискванията на закона.

Пряката цел на всяка от мерките е привличане на повече на брой
инвеститори и по-големи по размер инвестиции, съответно увеличаване на
абсолютната им стойност. След въвеждане на мерките се очаква
съществено увеличение на инвестициите.
Точка 7 в ал. 1 на чл. 25 от закона бе въведена през 2009 г., когато
законодателната уредба на чуждестранните инвестиции бе сериозно
усъвършенствана. Бе дадена конкретна уредба на преките инвестиции и на
правния режим на чужденците инвеститори. Резултатите от тази
положителна крачка бяха осезаеми много кратко след влизането в сила на
промените. Броят на чужденците, инвестирали в български държавни
ценни книжа, в български кредитни институции или в капитала на
български търговски дружества се увеличи значително в сравнение с
предходните години и тенденцията беше възходяща. Нямаше причина за
отпадането на възможността за инвестиции по т. 7. Напротив, отмяната й
имаше само отрицателен ефект, който трябва да бъде преустановен.
Гарантирането на интересите на държавата се постига с въвеждането
на функциите на Българската агенция за инвестиции да одобрява
издаването на удостоверения за извършена инвестиция и да следи дали
инвестицията е прехвърлена или прекратена. За тези случаи до момента

законът и правилникът към него на практика не предвиждат санкция –
няма срок, в който прекратилият инвестицията си чужденец да е длъжен да
декларира това пред държавата и да върне картата си за пребиваване. И
съответно недобросъвестни чужденци заобикалят закона, като се
възползват от правата, без да поддържат инвестиция. Практиката да се
заобикаля законът и инвестициите да не се поддържат в определения
законов срок трябва да бъде преустановена. Това ще стане чрез
предложеното допълнение в чл. 40 от Закона.

ВНОСИТЕЛИ:

