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ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА  
ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 13 

ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

От

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

с документ за самоличност

изд. от

на с валидност до

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

в качеството си на:

на

(посочва се дружеството-инвеститор, получило сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен 

инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите)

с издаден по Закона за насърчаване на инвестициите Сертификат за клас инвестиция

№ , изпълняващо следния инвестиционен проект:

Адрес за кореспонденция:

Имейл:

Телефон за връзка:

1. Моля, да бъде издадено удостоверение за изпълнение на изискванията по чл. 

25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 25в от Закона за чужденците в Република България за 

следните лица, необходими за изпълнението и поддържането на инвестицията:

(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:
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Личен идентификационен номер по национален документ за самоличност (ако има такъв)

Документ за задгранично пътуване №

изд. от

на с валидност до

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

Лицето 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; 
- нает по трудов договор за изпълнението на 
ключова и/или контролна функция в 
научноизследователската, производствената, 
маркетинговата или друга основна дейност на 
предприятието или друга дейност, необходима 
за целите на инвестицията. 
(посочва се вярното)

Опис на документите, които доказват 
изпълнение на това изискване (представени 
към заявлението или намиращи се по 
партидата на дружеството в Търговския 
регистър или в Министерството на 
икономиката по друга преписка) 
За лицата наети по трудов договор 
задължително се представя и копие от 
трудов договор, от който да са видни 
задълженията на лицето, свързани с 
ключови дейности, необходими за целите на 
инвестицията, съобразно инвестиционния 
проект; копие от завереното уведомление 
по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда до 
съответната териториална дирекция на 
Националната агенция за приходите

Мотиви, доказващи необходимостта от пребиваване в страната на чужденеца за 
изпълнението и поддържането на инвестицията, съгласно чл. 25в, ал.6 от ЗЧРБ:

1. Не пребивавам на друго основание в Република България, поради което не може да се 
извърши регистрация в НАП, съответно в община в Република България, за  извършването на 
служебна проверка от МИ за наличието или липсата на задължения в НАП и за издаването на 
удостоверение от община за липса на парични задължения. 
2. Декларирам, че (отбележете приложимото):

- нямам 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,

- имам 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, за които е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, за 
което представям следните документи:

Указание: Декларирането на обстоятелствата по т. 1 и 2 се изисква, ако за лицето не 
може да бъде извършена служебна проверка в НАП и не се представя документ от община 
в Република България за липса на парични задължения поради описаните в т. 1 причини.

Съгласен съм издаденото удостоверение и копия от представените документи да бъдат 
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изпратени служебно до органите на МВнР и МВР.

Подпис на лицето:
Таблицата се копира и попълва за всеки чужденец, като се вземе предвид максималния брой лица по чл. 25в, ал. 4 

ЗЧРБ

Удостоверението е необходимо 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. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ.

2. За издаване на удостоверението декларирам следната информация:

Изпълнено изискване по ЗЧРБ:

Опис на документите, които доказват 
изпълнение на това изискване (представени 

към заявлението или намиращи се по 
партидата на дружеството в Търговския 

регистър или в Министерството на 
икономиката)

Дата на започване на работа по 
инвестиционния проект

(По смисъла на пар. 1, т. 8 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите)

Достигнат размер на извършените и въведени 
в експлоатация инвестиции и/или създадена 

заетост съобразно чл. 25в, ал. 3 ЗЧРБ

(Ако от датата по предходната точка са минали 
повече от 3 години)

Общ брой на лицата, получили разрешение за 
постоянно пребиваване на основание чл. 25, 

ал. 1, т. 13 ЗЧРБ във връзка с предишни 
заявления свързани с инвестиционния проект, 
съобразно изискванията на чл. 25в, ал. 4 ЗЧРБ

Посочват се и номерата на съответните 
предходни заявления за издаване на 

удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ, 
както и имената на съответните лица

За представляваното от мен търговско 
дружество и за лицата, за които се иска 

издаване на удостоверение не са налице 
обстоятелства по чл. 13 от Закона за 

насърчаване на инвестициите, съгласно чл. 
25в, ал. 5 ЗЧРБ.

3. Моля да се имат предвид и следните обстоятелства:

Посочват се и други обстоятелства, имащи отношение към направеното искане
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Прилагам следните документи: 

1. Документите, описани в таблиците по т. 1 и 2 по-горе;  

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

личните данни на лицата по т. 1 по-горе; 

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

вътрешните работи (ако е наличен) на лицата по т. 1 по-горе; 

4. декларация за произхода на средствата за изпълнението на инвестицията;

5.

6.

Декларирам, че: 

- лицата, посочени в т. 1 по-горе са запознати, че удостоверенията по чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ 

се издават от МИ за да послужат 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. 

- представляваното от мен дружество ще уведоми МИ за всяко настъпило събитие, което е 

основание за прилагане на чл. 44, ал. 3 от ППЗЧР като предпоставка за отнемане правото на 

пребиваване, включително в случай на прекратяване на отношенията с лицата по т. 1 по-горе. 

- съм съгласен издаденото удостоверение и копия от представените от мен документи, при 

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

Желая да получа резултат от административната услуга:

Подпис

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)
Дата на създаване 04.11.2022 г.Версия 1

Дата:


Стр.  от 
ДО 
МИНИСТЕРСТВО НА 
ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 13 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(имена на български език, вкл. съгласно предходен български личен документ)
(посочва се дружеството-инвеститор, получило сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите)
с издаден по Закона за насърчаване на инвестициите Сертификат за клас инвестиция
, изпълняващо следния инвестиционен проект:
1. Моля, да бъде издадено удостоверение за изпълнение на изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 25в от Закона за чужденците в Република България за следните лица, необходими за изпълнението и поддържането на инвестицията:
(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)
Личен идентификационен номер по национален документ за самоличност (ако има такъв)
Лицето 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; - нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна функция в научноизследователската, производствената, маркетинговата или друга основна дейност на предприятието или друга дейност, необходима за целите на инвестицията. (посочва се вярното)
Опис на документите, които доказват изпълнение на това изискване (представени към заявлението или намиращи се по партидата на дружеството в Търговския регистър или в Министерството на икономиката по друга преписка) За лицата наети по трудов договор задължително се представя и копие от трудов договор, от който да са видни задълженията на лицето, свързани с ключови дейности, необходими за целите на инвестицията, съобразно инвестиционния проект; копие от завереното уведомление по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите
Мотиви, доказващи необходимостта от пребиваване в страната на чужденеца за изпълнението и поддържането на инвестицията, съгласно чл. 25в, ал.6 от ЗЧРБ:
1. Не пребивавам на друго основание в Република България, поради което не може да се извърши регистрация в НАП, съответно в община в Република България, за  извършването на служебна проверка от МИ за наличието или липсата на задължения в НАП и за издаването на удостоверение от община за липса на парични задължения. 2. Декларирам, че (отбележете приложимото):
Указание: Декларирането на обстоятелствата по т. 1 и 2 се изисква, ако за лицето не може да бъде извършена служебна проверка в НАП и не се представя документ от община в Република България за липса на парични задължения поради описаните в т. 1 причини.
Съгласен съм издаденото удостоверение и копия от представените документи да бъдат изпратени служебно до органите на МВнР и МВР.
Таблицата се копира и попълва за всеки чужденец, като се вземе предвид максималния брой лица по чл. 25в, ал. 4 ЗЧРБ
Удостоверението е необходимо 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. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ.
2. За издаване на удостоверението декларирам следната информация:
Изпълнено изискване по ЗЧРБ:
Опис на документите, които доказват изпълнение на това изискване (представени към заявлението или намиращи се по партидата на дружеството в Търговския регистър или в Министерството на икономиката)
Дата на започване на работа по инвестиционния проект
(По смисъла на пар. 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите)
Достигнат размер на извършените и въведени в експлоатация инвестиции и/или създадена заетост съобразно чл. 25в, ал. 3 ЗЧРБ
(Ако от датата по предходната точка са минали повече от 3 години)
Общ брой на лицата, получили разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ във връзка с предишни заявления свързани с инвестиционния проект, съобразно изискванията на чл. 25в, ал. 4 ЗЧРБ
Посочват се и номерата на съответните предходни заявления за издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ, както и имената на съответните лица
За представляваното от мен търговско дружество и за лицата, за които се иска издаване на удостоверение не са налице обстоятелства по чл. 13 от Закона за насърчаване на инвестициите, съгласно чл. 25в, ал. 5 ЗЧРБ.
Посочват се и други обстоятелства, имащи отношение към направеното искане
Прилагам следните документи:
1. Документите, описани в таблиците по т. 1 и 2 по-горе; 
2. фотокопие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и личните данни на лицата по т. 1 по-горе;
3. фотокопие на документ за самоличност, издаден от органите Министерството на вътрешните работи (ако е наличен) на лицата по т. 1 по-горе;
4. декларация за произхода на средствата за изпълнението на инвестицията;
Декларирам, че:
- лицата, посочени в т. 1 по-горе са запознати, че удостоверенията по чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ се издават от МИ за да послужат 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.
- представляваното от мен дружество ще уведоми МИ за всяко настъпило събитие, което е основание за прилагане на чл. 44, ал. 3 от ППЗЧР като предпоставка за отнемане правото на пребиваване, включително в случай на прекратяване на отношенията с лицата по т. 1 по-горе.
- съм съгласен издаденото удостоверение и копия от представените от мен документи, при необходимост, да бъдат изпратени служебно до органите на МВнР и МВР.
Желая да получа резултат от административната услуга:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
237203ZVLNv01
237203ZVLNv01.pdf
	title: 
	uri: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	ZvlnPersonFullName: 
	ZvlnIdentityNumber: 
	ZvlnidentityIssuer: 
	ZvlnIdentityIssueDate: 
	date_2372_lkDataNaValidnost: 
	ZvlnPersonPermanentAddress: 
	txt_2372_vKachestvotoNa: 
	txt_2372_imeNaFirma: 
	txt_2372_nomer: 
	txt_2372_izpalnyavashProekt: 
	ZvlnPersonTemporaryAddress: 
	ZvlnEmailAddress: 
	Телефонният номер трябва да започва с кода на съответната държава (+359*********): 
	txt_2372_ImeBalgarski: 
	txt_2372_imeLatinica: 
	txt_2372_imeDrygEzik: 
	date_2372_dataNaRajdane: 
	txt_2372_identifikacionenNomer: 
	txt_2372_nomerDokyment: 
	txt_2372_izdadenOtOrgan2: 
	date_2372_dataNaIzdavane: 
	date_2372_dataNaValidnost: 
	txt_2372_adres2: 
	txt_2372_opisanie: 
	txt_2372_opisanie2: 
	txt_2372_opisanie3: 
	rad_2372_nyamam: 
	rad_2372_imam: 
	txt_2372_dokymenti: 
	signature_2372: 
	date_2372_dataNaZapochvane: 
	txt_2372_opisanie4: 
	txt_2372_dostignatRazmer: 
	txt_2372_dostignatRazmer2: 
	txt_2372_obshtBroi: 
	txt_2372_opisanie5: 
	txt_2372_obstoyatelstva: 
	txt_2372_prilojeniDokymenti: 
	txt_2372_prilojeniDokymenti2: 
	ddl_2372_izborZaPolychavane: 
	txt_2372_adresRezultatOtUsluga: 
	signature: 
	Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване): 
	DateField2: 2022-11-04
	SignatureField1: 
	TextField1: 1
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 177549112
	txtEDeliverySource: 
	datePodpisvane: 



